
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2366/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณัฏฐกาล  พลนาค ู
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2367/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงมนฤทยั  ศึกขยาด 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2368/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรรณวภิา  สีลาดเลา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2369/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธัชนนท  จันทะเกต 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2370/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอนุชิต  ชนินอก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2371/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนครินทร  สุขบดิา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2372/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชอผกา  สามารถ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2373/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพัทธมน  ม่ิงคํา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2374/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงบัว  วิริยะสุขสงิห 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2375/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐภูมิ  ฤาชา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2376/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอิศราวุฒ ิ โปละ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2377/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงเตือนใจ  โพธิไ์พร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2378/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิรินาถ  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2379/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภูมิหทัย  สุกใส 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2380/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวขวญัชนก  บุญเรือง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2381/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมินตรา  ภักดีรักษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2382/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอทิติยา  วัฒโน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2383/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปยวฒัน  อุตราช 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2384/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรัญญา  ถนอมศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2385/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงน้าํทิพย  คําหงษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2386/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2387/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพริ้วแพรวา  ศรีบรรดิษฐ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2388/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพรประภา  ขจรกิจ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2389/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปญจพร  อวนเฮือง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2390/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิดาภา  พวงคุม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2391/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิราวรรณ  ประนมรัมย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2392/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพรเทวี  ภูสีดิน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2393/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเสฏฐวุฒิ  สขุรัตน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2394/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงแพรวพราว  คาดีวี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2395/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดลนภา  ปนนภา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2396/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณฑาทพิย  ทาสีภ ู
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2397/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายมานิตย  ศรีสงิห 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2398/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปรียาภรณ  การสอน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2399/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายตะวัน  เหมกลุ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2400/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกลุนันท  กันศรีเวยีง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2401/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลัดดา  ภขูะมา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2402/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กญิงรัตนาพร  สารพันธ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2403/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงฐิติกานต  บุตรวัง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2404/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสิทธิศักดิ ์ ชาติชําน ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2405/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงฐิตาพร  ปญญา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2406/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปภัสร  ชอบนา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2407/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรรณภา  ศรีบง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2408/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธนภัทร  ปกใคหัง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2409/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพีรวัส  รตันะนาร ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2410/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวราวุฒ ิ สุกทน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2411/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนรินทร  สุริยะบุญ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2412/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปรเมศ  ยลยบุล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2413/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายมนัส  ปจฉิมา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2414/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธรรมศาสตร  รัตนพล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2415/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายตรีทศ  พรมใต 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2416/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงภานุกร  ภูถมทอง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2417/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประมวลศลิป  แสงนาคประเสริฐ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2418/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปวเรศ  เสนาฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2419/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐพงษ  พยุงวงษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2420/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสิรภัทร  ศิริรักษ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2421/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิชญญากุล  มะลิรส 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2422/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนกพรรณ  ประชาชยั 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2423/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธนากร  ไชยศักดิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2424/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสุทธิดา  ไหมทอง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2425/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอภิญญา  วันยาว 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2426/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุวิทย  วงศสมบัติ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2427/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายบญุภพ  ไชยวงศ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2428/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายทินกรณ  ทะเสนฮด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2429/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัตนภา  จันทรเติบ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2430/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริลักษณ  ไพบูลย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2431/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุจิตรา  วิเชียรศรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2432/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชยัวัฒน  สกุลเดช 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2433/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภิษณุ  ไชยทอง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2434/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิชากร  ขันธิสมบตั ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2435/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงรฐติา  ฐานสินเพิ่ม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2436/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนนทกร  ศรทีะรัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2437/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทัศพงษ  ดาส ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2438/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอลงกรณ  สุกทน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2439/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายศราวิน  พันกะจัด 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2440/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกฤษณพงษ  พิชัยชวง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2441/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุดารัตน  ยงไชยสงค 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2442/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายมนัส  ภูมิพันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2443/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภานพุล  ประชุม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2444/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปริญญา  สาระขันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2445/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงฐิตาภา  ขุนหาญ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2446/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัภูมิ  ภูน้ําทอง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2447/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวีรยุทธ  บานแสน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2448/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิตติมา  เรืองชัย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2449/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดลยา  โคตรเสนา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2450/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกานตธิดา  คิสาลัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2451/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัชพล  รูปงาม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2452/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงคลองศิร ิ ภูแขงหมอก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2453/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงเพ็ญนภา  ยาสงคราม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2454/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสุวิทย  แสงธรรมกิจกลุ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2455/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัพงษ  มิยะกรณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2456/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐภูมิ  เขื่อนขันธ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2457/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกาญจนา  โกษ ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2458/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวาสนา  ภูนาผา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2459/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกติติภณ  ภูปง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2460/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมพชนก  ปอมสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2461/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัชพล  โสภาคะยัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2462/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชาติฤทธิ์  วงศสีดา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2463/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายทัศนพล  พละสุข 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2464/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีรการต  บุญโส 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2465/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายศตวรรษ  รังคะราช 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2466/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกลัยา  แพงสาย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2467/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรัฐวพีงษ  ภูครองทุง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2468/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอริสรา  อินทศร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันเกม 24 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 ่2469/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชมพนูุท  อัยวรรณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเวทคณติ  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 ่2470/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุทธดิา  คิดคา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเวทคณติ  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 ่2471/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวโชติกา  ประภาสโนบล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2472/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิธร  สงิหเจือ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2473/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนิสสา  ศรีสองเมือง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2474/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิรประภา  ศรีพอ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2475/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวทักษิณา  มนูบุตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2476/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววราภรณ  คําวาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2477/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุทธิดา  จินดามาตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2478/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรนุช  สารปรัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2479/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรรณวิศา  พิมพงษตอน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2480/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมัญฑิตา  พรมวงษา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2481/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิภาพร  ศรีจันทร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2482/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริศรา  สมันตศร ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานคณติศาสตร 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 ่2483/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพชรลดา  พลกลา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2484/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรุจนเรศ  อุทโท 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2485/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิกุลแกว  ทํานาสุข 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2486/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิภา  ระภักด ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2487/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลัดดาวลัย  ภูขลบิเงิน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2488/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจริยา  ราชเจริญ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2489/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณีพร  เหมือนด ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2490/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนารรีัตน  นามมันสา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2491/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลดาวรรณ  โคตรรักษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2492/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรชนก  เนตรวงษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2493/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเทพประสทิธิ ์ ถามูลตร ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2494/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววนยิา  กอรับเฮือง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2495/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชาริสา  บาบญุ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2496/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนสิากร  อาริสาโพธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2497/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพงศธร  สัตโส 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2498/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิมลพรรณ  พลเยี่ยม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2499/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธาริณี  ตลบหอม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2500/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจวรรณ  นิลมาตย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2501/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวัชพล  พนัธุกิจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2502/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกญัญารัตน  พันธจรุง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2503/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนพชัย  ปรีวาส 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2504/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนิษฐานนัทพรมนิกร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2505/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุจิษยา  เฉิดฉาย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2506/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพาทิศ  บุตรวัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2507/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณิชนันทน  แซลิ้ม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2508/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวประภาภรณ  นามเดช 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2509/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพรรณษา  ราชรองไชย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2510/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจิราย ุ อัฐนาค 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2511/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปยรัตน  บุญศรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2512/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปญญา  ภูบวัหิน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2513/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรรตการ  สมใจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2514/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพลาธปิ  ยานสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2515/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุชิต  จนุันท 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2516/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายแกลลี่  พันธสถิตย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2517/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศิริวัฒน  สารีอาจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2518/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสินธิเดช  หวานเพราะ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2519/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภูชิชย  จันทวฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขัน 180 IQ 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 ่2520/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายไอศูรย  เสรมิศรี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2521/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอิศรา  อาจวิชัย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2522/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอัศดาชัย  ศรีวิไลย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2523/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพรรษา  พึ่งเทียร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2524/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาภรณ  คิดถาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2525/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกญัญารัตน  มงคลศิร ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2526/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพุทธิดา  อินไธสง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2527/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริลักษณ  ภักดีรักษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2528/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิภา  ใยบุรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2529/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระพงษ  ภปูระวัต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2530/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎาพล  ภูประวัต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2531/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรชิตา  อิศาสตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2532/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนสิรา  คงคาหลวง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2533/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรนิภา  ถาวรคํา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2534/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัวดี  เหลี่ยมสิงขร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 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 ่2535/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกลุธดิา  สิงสธุรรม 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2536/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรอุมา  อุนคําศรี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2537/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลุีพร  แดนศิริมา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2538/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชยางกูร  บญุอาษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2539/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเกษม  ไชยวาร ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2540/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเกรียงศักดิ์  ทะเสนฮด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2541/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชายชาญ  ทรัพยเติม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2542/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศิวรุธ  บญุพรอม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2543/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาพร  ธรรมประชา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2544/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุงเรือง  ฉลาด 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2545/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุรพงษ  ราชชาร ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2546/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีศักดิ์  ขันตร ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2547/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัภรณ  วงสุโท 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2548/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปาณสิรา  บริบาล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน A - MATH ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2549/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนุสรา  ประสิทธิ์นอก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2550/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิรากานต  นิลนิตย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2551/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเชษฐา  ดีรักษา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2552/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธาวลัย  ภูหลวง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2553/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสายธาร  สิงช ู
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2554/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธนากร  ทวีศักดิ์บวรกลุ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2555/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจีรวัฒน  ศรีหลิ่ง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2556/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายไตรภพ  ศุขรักษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2557/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุพรรณษา  ตาเมือง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขัน SUDOKU 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 ่2558/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุชานันท  รอบคอบ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเวทคณติ  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 ่2559/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายคุณากรณ  ดลรุง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันเวทคณติ  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 


