
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1318/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนิรัชพร  เหลานายอ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1319/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิริพรรณ  หาระ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1320/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอภิญญา  แกวบุดดา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1321/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเดนภูมิ  วรพันธ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1322/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรัญญา  ปลื้มจติร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1323/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุพรรษา  เหลืองอลงกต 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1324/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงรัตนา  คํายุทา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1325/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุจิรา  อันทะศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1326/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงประภารตัน  ศรีวิชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1327/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวโชติกา  สุระเสียง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1328/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรทัศต  บุษมงคล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1329/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิภาดา  อินทรธิราช 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1330/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิดาภา  คงสมมาตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1331/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปทมวรรณ  ละครไทย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1332/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิราวรรณ  แสนมหาไชย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1333/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชาลสิา  ปานาโต 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1334/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐันันท  สิงหประเสริฐ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1335/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุกญัญา  คงคาโชต ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1336/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวดวงหทยั  อะสุชีวะ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1337/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภาวินี  อุนโสภณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1338/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภรชิตา  อารีเอ้ือ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1339/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภาวิณยี  ศิริเกษ 
 

ไดรับรางวัลชมเชย 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1340/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพ็ญนภา  บุตรวัง 
 

ไดรับรางวัลชมเชย 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1341/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  วรรณรส 
 

ไดรับรางวัลชมเชย 
 

การแขงขันทักษะการอานในใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1342/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวิชิดา  บัวสาย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1343/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงแกวกิริยา  ผารุธรรม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1344/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมนทิรา  โคตรคําภา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1345/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรรณิสา  ชาพิมพ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1346/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชยัยุตม  จันทรลุน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1347/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอารียา  นนทะมาตย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1348/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกนกศักดิ์  บญุบรรจง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1349/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภวรัญชน  กิ่งแกว 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1350/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกมลลักษณ  พูดสงคราม 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1351/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธีธดิา  ศรีลาพัฒน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1352/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนิวัตร  นันสมบัต ิ
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1353/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธนภูมิ  โภคานิตย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1354/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธฤตซ  สมิมะล ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1355/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปภาวรินทร  พรชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1356/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายฐติิยากรณ  สายวิเศษ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1357/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิรารมย  ภูทองใบ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1358/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  วิเชียนชอย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1359/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนันทนา  ทาศรีสุข 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1360/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพรชรา  ปาระภา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1361/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑารัตน  แหลมไธสง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1362/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัชนีกร  ขันสะล ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1363/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพลัฏฐพงศ  ศรีประไหม 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1364/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวิรัญญา  อาญาศูนย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1365/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอริสา  บษุมงคล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1366/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐพงษ  ไตรทิพย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1367/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธราเทพ  อินคะมล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1368/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกษดิินทร  ปนทะวงศ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1369/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุจารี  วรสาร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1370/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1371/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดาริกา   ไชยสวาสดิ ์
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1372/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชญัญานชุ  เนินสุทธ ิ
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1373/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภิสิทธิ์  ปตลา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1374/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวขนิษฐา  ประทาน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1375/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวคีตาพร  สมพิทักษ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1376/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชัยนนัท  จงชมผา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1377/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัพร  นาตรีชน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1378/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิชญา  สายัณเกณะ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1379/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอวัสดา  เหลานายอ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1380/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวฐติิรัตน  พิสุราช 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1381/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฏชนน  นิลโสม 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1382/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวฐติารัชต  คุมทอง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1383/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนกิานต  รักพงษ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1384/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัสวรรณ  ดัดตนรัมย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1385/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณภัทร  สุทธศรี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1386/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววริยา  พานิชยด ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1387/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภูษณิศา  สุกใส 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1388/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพอุไร  กุลอาจศร ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1389/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพล  ทองเนตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1390/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพัทธพล  ผาชาตา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1391/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจกัรกฤษณ  ชมระกา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1392/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนริศรา  อุดมจิตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1393/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสรัลพร  มะณี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1394/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจีรนันท  สุวรรณอินทร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1395/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชตุิมา  ไชยพรม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1396/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธิดารัตน  นามนเสน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1397/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกาํไล  เหลี่ยมสิงขร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1398/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเมธาสทิธิ์  การหวิด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1399/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววสีุดา  วรรณรักษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1400/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณราวรรณ  ปยะมาตย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1401/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชยากร  ชาวงศษ ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1402/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายคณสิร  ปญญามูล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1403/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเอกรัตน  คําภักดี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1404/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอานสั  บณัฑิต 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1405/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณญัธญิา  ลาวงศ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1406/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพัตรา  ประจักรเมือง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1407/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทรดา  ศิริศักดิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการแสดงละครภาษาจีน 
 

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 ่1408/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุภานัน  เพิ่มพูน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1409/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพัชราภรณ  กุลชาต ิ
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1410/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกรกนก  สงคราม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1411/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอรุณี  อุนจันตา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1412/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปนัดดา  ผลเรือง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1413/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงภสัสร  บัวสะบาน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1414/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวลัยพรรณ  พิลายนต 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1415/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกญัญาลกัษณ  แขนสูงเนนิ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1416/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชลธิชา  มุลตรีบุตร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1417/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปนัดดา  มังคชาติ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1418/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกาญจนา  ภูละมุล 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1419/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปยะดา  ยอดยศ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1420/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลลลิ  ชินรัตน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1421/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปณิตา  ชุมกาแสง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1422/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศภิสรา  อนันตบุศย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1423/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิษณุพงษ  อุปรีย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1424/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิดาภา  แจวจันทึก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1425/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุชาวดี  ตระการจันทร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1426/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนุสรณ  วินิจ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1427/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวยอแสง  ประกาโส 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1428/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายบญัชาศักดิ์  แกวสนิท 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1429/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกญัญารัตน  เสนนอก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1430/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวัตร  ภโูคกยาง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1431/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีชัย  พุดไทย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1432/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวุฒิศักดิ์  ศรบีุญม ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1433/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกรณ  โสสุด 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1434/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระภาพ  มังครุดร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1435/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวไอรดา  วงศตร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1436/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชัชพงษ  คนสนิท 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1437/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธวฒันชัย  วะสัตย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1438/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิริยากร  ขันธหงษ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1439/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐนนัท  อินทรศักดา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1440/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพพลิาศ  บุญเทียบ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1441/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวิชญา  พิบุม ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะการตอบปญหาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1442/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนันทิชา  สรีสุโพธ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1443/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพิชชา  รองสุพรรณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1444/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิรินยา  ศรีภูมิ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1445/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนนัชะรี  บัญพะพิษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1446/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกานติมา  สีหินกอง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1447/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเอกรินทร  สายสัน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1448/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนิภาพรรณ  พิลาแดง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1449/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนกวรรณ  ภูทอง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1450/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธิดารัตน  จันทบตุร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1451/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวแคทลีน  จันทรบาล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1452/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  คงหา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1453/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรรณภา  มุงหมาย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1454/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวฟาริดา  หารฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1455/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชญาดา  รัตนวรรณ ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1456/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเสาวลักษณ  เหงี่ยมสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1457/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายศุภโชค  คําใจ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1458/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุรีรัตน  โพธสิุวรรณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1459/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัวรรณ  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1460/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปญญาพร  แพงตาวงศ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1461/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพชรลดา  สีขาว 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1462/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัชา  ไชโยธา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1463/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพรรณ  นาด ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1464/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัวรรณ  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1465/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปภังกร  สุเทวี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1466/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปฐมกานต  ใจทาน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1467/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงน้าํหนึ่ง  มณีพรรัตนาชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1468/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงประภัสสร  ถินพิพธิ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1469/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชวลิต  อาจหาย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1470/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัณิชา  พรมอินทร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1471/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอารีรัตน  กุลศรี 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1472/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิดาภา  บอนหวาน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1473/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงเกวรินรทร  จันทรดวงด ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1474/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกวนิทิพย  คายเพชร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1475/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกาญจนา  แสงกลา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1476/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพิยะดา  จันทรคําวงศ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1477/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรนุช  แสนจําลอง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1478/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนภสัสร  ภูสีนาค 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1479/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนันทิชา  เหลาวงษา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1480/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุริวิภา  บุญหลา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1481/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพลอยไพลิน  นันสมบัต ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1482/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเจริญขวญั  ถนอมศร ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1483/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกานตรธดิา  ไชยขนัธุ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1484/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุชาวดี  ศรีกําพล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1485/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอมรเทพ  หนองหาง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1486/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภิสิทธ  สนสุนันท 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1487/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปวริสรา  บุปผาวัลย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1488/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปณิดา  สุริยะแกนทราย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1489/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริรัตน  มะลิตน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1490/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอัญชลีพร  ปานคํา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1491/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอภิสมัย  แสงบุตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1492/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจารุวรรณ  เทศารินทร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1493/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงหพันธ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1494/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกวลิน  หลาสดีา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1495/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงญานิศา  ถาวรพรอม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1496/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชฎาเพชร  วรรณทอง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1497/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจารุภา  ยิ้มแยม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1498/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัธิษา  มังคะรัตน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1499/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศวิตา  อุทสาร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1500/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรชภทัร  หม่ันประกอบ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะ Spelling Bees ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 ่1501/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอังคนา  การสวย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1502/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอัจฌาวดี  ทองมาก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 

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 ่1503/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจินดาพร  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

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 


