
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่2560/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประภาส   โพนนาด ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2561/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทรภากร  สุวรรณหาร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2562/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤษติกา  เกลี้ยงรส 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2563/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายศิริพงษ  ดีรักษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2564/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพิพฒัน  พลสามารถ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2565/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกรกนก  ศรีวันทา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2566/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกฤติยาพร  ศรีพิมพ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2567/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกชกร  ชยัศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2568/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิตรกัญญา  วัฒโน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2569/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพนิดา  พันธวฒัน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2570/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดาริณี  สินธโุคตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2571/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสิรินาฏ  ธุระกิจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2572/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวีระวัฒน  อรัญโชต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2573/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพัชรินทร  ลือศรัทธา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2574/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชัยยศ  วระสทิธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2575/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอพัชชา  ไชยขันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2576/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวน้ําคาง  ไชยขันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2577/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววราลกัษณ  ศรีรักษา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2578/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเนตรดาว  ภูทะวัง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2579/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัชฎาภรณ  นิกุล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2580/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพลอยชมพู  นระแสน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2581/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพิริสา  เหล็กสขีาว 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2582/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชลธิชา  พรมวงษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2583/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรภัทร  นิลนิตย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2584/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายตนน้ํา โพธิ์ศรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2585/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงมาริสา  เสาทอง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2586/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงบงกชกร  เพ็ญนอก 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2587/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอารยา  ทองจรัส 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2588/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวธญัู  ชินสรอย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2589/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพัชรินทร  ปญจติร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2590/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปลายฟา  คันทะ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2591/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชมนวรรณ  ผาดบิ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2592/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอนุชา  แสนสุข 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2593/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงลัดดาวลัย  ภูประวัต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2594/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศิรพรรณ  อิศาสตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2595/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบัวชมพู  แสงนาโก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2596/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอรรถสิทธิ์  สงิหจินดา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2597/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายคชา  ศิลาแยง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2598/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอิสริยากลู  อุนศิร ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2599/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอิสริยา  ปรีสวาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2600/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลธฌิา  ภูทะระ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2601/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจริยา  ยะแสง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2602/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิมลรัตน  วิลาชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2603/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิรินยา  นาชัยฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2604/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธันยพร  วิลัยสิทธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2605/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐักมล  สุพรรณนนท 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2606/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาพร  วิชัยวงศ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2607/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธงชยั  ภูถุงเงิน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2608/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลดาวัลย  ภูพานไร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2609/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมัณฑนา  กาสนิท 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2610/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ชาติมนตรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2611/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกมลรัตน  อุประ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2612/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลุีภรณ  ไชยอํานาจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2613/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภิวัฒน  ขันวิเทียร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2614/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรรณณศิา  สุดวิลยั 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2615/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลนิภา  อินทะพาน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2616/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจมาศ  วิเชียรเขตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2617/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสายธาร  สุวรรณพรม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2618/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิภามาศ  ศรีประจักร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2619/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธารรินทร  แวงยางนอก 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2620/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนงนภัส   ภูมี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2621/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธิดาดาว  เอินสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2622/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสหสัวรรษ  ภูหองเพ็ชร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2623/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรําไพ  ภสูีนาค 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2624/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  นึกชอบ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2625/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเจริญขวญั  เกตุขํา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2626/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัคจีรา  มงคลศิริ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2627/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษกร  สตีลหฤทยั 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2628/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรยา  ประวรรณา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2629/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอมิตา  ศิริอาด 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2630/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสงวนศรี  นากลาง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร 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 ่2631/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายตะวัน  อุทโท 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2632/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงฉตัรดาว  วรชัย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2633/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณภัทร  ปตลา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2634/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรียพร  ไชยพาพิมพ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2635/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิรภัทร  ลูนใต 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2636/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกาญจนาพร  ภูซายศร ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2637/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธาราทิพย  จันใด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2638/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศรีสุดา  หวานอารมณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2639/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอภิภรณ  เบิกบาน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2640/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีดนัย  ไถนาริต 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2641/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีรนันท  ยุระตา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2642/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพีรนันท  อะห 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2643/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงเพชรรัตน  คะสุดใจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2644/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรรณรวี  ภูลบผา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2645/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวิทวัส  ภูสีสม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2646/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทักษศรณ  ยรุะตา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2647/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทธราภรณ  กวางสวาสดิ ์
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2648/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมณีวรรณ  หนองหาง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2649/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลธิชา  รัตนอนันต 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2650/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิชญารตัน  ขันศิลา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2651/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกรพินธุ  พิมพะทิตย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2652/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลฌิชา  ภูทะระ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2653/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนภสัสร  ภูกาบเพชร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2654/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิภาพร  กุจ ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2655/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุรเชษฐ  พาลา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2656/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสกลชยั  ธรรมวัน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2657/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภิสรา  โคตรเศรษฐี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2658/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจิรายทุธ  คําศิลา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2659/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายมิตรชัย  ภูแชมโชติ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2660/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติภูมิ  ทวีพงษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2661/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธิดาดาว  เวินสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2662/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกิ่งฉัตร  สมัย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 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 ่2663/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจันทรัตน  เสนาวัง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2664/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนลิารัตน  ชั้นสูง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2665/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปรินดา  บึงสพาน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2666/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เลิศสงคราม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2667/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสกลุตลา  นาสิงหทอง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2668/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงรพพีรรณ   ผกานวน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2669/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวประทุมพร  ออนไธสง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2670/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนาภรณ  กุลชาต ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2671/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปภาดา  อุทรักษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2672/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนวลพรรณ  แซหลัว 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2673/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกตวดี  ใหมคํามิ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2674/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกนกพร  สังรวมใจ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2675/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชชากร  นครชัย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2676/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนัญญา  ศรีลาพัฒน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2677/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจณิสตา  ใจทา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร 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 ่2678/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกฤษณ   ทํานาสุข 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2679/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวิภาวี   สาขา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2680/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอนันตยศ  พลสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2681/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัต ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2682/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธนรัชต  ภูแพง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2683/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุทัตตา  ภูธรฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2684/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชาริณี  คุณปรึกษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2685/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอริญชรา  บุญสมบัต ิ
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2686/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกลัยรัตน  ศรีดามาตย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2687/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวรุวงค  สวัสด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2688/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกฤษดา  การเลี้ยง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2689/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัวุฒิ  แสงกว ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2690/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธิดารัตน  อันทรบุตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2691/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดารินทร  โตสวน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2692/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนาถชนก  ไลยะมาร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2693/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนภสนิธุ  เผือดผุด 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2694/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิชุดา  นฤมิตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2695/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริประภา  บาลศร ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2696/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายมังกรชัย  โกยทา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2697/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพานิดา  ชื่นชม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2698/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลลิดา  อุปชีวะ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2699/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปรภัทร  วิจันขันธ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2700/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริญา  องิเอนุ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2701/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจารุวรรณ  สืบเพ็ง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 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 ่2702/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสายชล  บุญเยน็ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2703/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุธาสินี  สมคะเนย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2704/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงทกัษอร  ภูมีศรี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2705/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนลิภัทร  ภูมี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2706/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธนพล  หสัวงศ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2707/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอรรถพล  ทิวาพัฒน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2708/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงมนสันันท  จันทะเรือง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2709/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอาริญา  แสงสวาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2710/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธนัญญา  จันขาว 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2711/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงรุงนิรันดร พันธประดับ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2712/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนธิิพร  สุไผโพธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2713/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอัญชญิา  สายดร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2714/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัวุฒิ  สายทอง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2715/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจีรนันท  สุพันชนา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2716/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอารยา  ตุลาพัฒน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2717/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวแอนนา  บุงทวย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2718/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวภา  จันศิริสา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2719/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภัทรวด ี บุตรโคตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2720/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภิสิทธิ์  นุตะโร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2721/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัศมี  พรมโสฬส 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2722/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัวิภา  เทศารินทร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2723/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นนางสาวอรพิน  ไชยสาร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2724/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจมาศ  กันยาวงค 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2725/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปนัดดา  นาประทุม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2726/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนวพล  ภูสุข 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2727/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศราวุฒิ  นากลาง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2728/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลธิชา  ปาละนิตย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) 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 ่2729/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจกัริน  จันทะวงษ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2730/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปภาวิน  ละราค ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2731/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิณไพร  สะตะ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2732/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกสักร  ภูเกิดพิมพ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2733/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภาณุ  สวสัด ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2734/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเกยีรติกลา  วรรณสุด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2735/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภัทรพล  กําจร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2736/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรุงสุรยิา  ประทุม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2737/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัวุฒิ  วงคอนุ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2738/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัพนธ  เอียดแปน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2739/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวฒันะพล อวมตาย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2740/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายศราวุธ  ภูชะหาร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2741/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพีรพฒัน  คําชูราษฎร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2742/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณภัทร  อาวะแสง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2743/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภาคิน  จตุาทิศ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2744/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชาย.แสงเพชร  แสงภักด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2745/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายแสงรุง  แสงภักด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2746/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชาติกลา  ศรีมุงคุณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2747/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภาคภูมิ  เนื่องวงษา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2748/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพลาธปิ  ยานสุวรรณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2749/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทินกร  ฤทธติา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2750/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกรณ  สอนไสย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2751/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนฤนาท  พรหมขจร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2752/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุชา  สงิหโคตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2753/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายโศภพ  ภูมั่นนา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2754/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปยวัฒน  หมวดนอย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2755/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกฤษฎา  ภูมีชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2756/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  ทรัพยสมบัต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2757/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรโชติ  พันบุญม ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2758/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภชัย  นาถวิล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2759/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนพพร  ภูบํารุง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2760/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภูมินทร  ภูทะวัง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2761/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุเทพ  ภูฉายา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2762/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพฒันกร  รูบญุ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2763/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศรัญย  ไกรสนิธุ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2764/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชัยวฒัน  กองอุดม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2765/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุชา  กาศรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2766/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพงษ  สุวรรณภาน ุ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2767/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกฤษฎา  สีกาํพี ้
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) 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 ่2768/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพีรพัฒน  นามสงา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2769/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภัทรพล  แสนบุญศิริ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2770/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรภัทร  นาตรีชน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2771/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกสักร  ภูเกิดพิมพ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2772/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภาณุ  สวสัด ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2773/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเกยีรติกลา  วรรณสุด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2774/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพีรพฒัน  คําชูราษฎร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2775/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรุงสุรยิา  ประทุม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2776/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัวุฒิ  วงคอนุ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2777/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีรพงษ  หงสแกว 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2778/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณภัทร  อาวะแสง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2779/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภาคิน  จตุาทิศ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2780/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายแสงเพชร  แสงภักด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2781/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายแสงรุง  แสงภักด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2782/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายชาติกลา  ศรีมุงคุณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2783/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลดามณี  เถาวชาล ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2784/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัญชญา  ยุบลศิริ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2785/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณิภาพร  พันธโุพธิ ์
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2786/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนพพร  ภูบํารุง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2787/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภูมินทร  ภูทะวัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2788/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุเทพ  ภูฉายา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2789/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพชรรัตน  อาริสาโพธิ์. 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2790/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสมฤทัย  อาริสาโพธิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2791/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนฤมล  ไพรสณฑ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2792/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธรรมศักดิ์  อุตพันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2793/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศตวรรษ   อิงเอนุ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2794/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปณิธาน  จันทานี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2795/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุพงศ  ใจการุณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2796/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุกูล  ภูมีแสง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2797/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพงษ  ภสูงา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2798/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอัศดาวุฒิ  จนัทรฉวี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2799/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศรันพร  เหล็กเพชร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2800/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวหนึ่ง  ปกษีเลิศ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2801/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  ศรีรังษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2802/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสหชาติ  อัฐปน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2803/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศรชัย  ศรีอาสนา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2804/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระวัฒน  เชตะวัน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2805/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพงศธร  นาทนัล ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2806/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมชาย  ภูหองเพ็ชร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2807/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  ทรัพยสมบัต ิ
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2808/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายโชคอนันต  ไชยเกรินทร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2809/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภชัย  นาถวิล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2810/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอนุชา  กาศรี 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2811/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรวุฒิ  พงษพัง 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2812/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนรินทร  อุลแกว 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) 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 ่2813/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายฉลองราช  ภูปา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2814/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัภูมิ  รินทร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2815/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวรฤทธิ ์ แสนมาศ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2816/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอดิเทพ  ตาลปาหวาน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2817/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสุระ  ภูผาสิทธิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2818/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายจิตลดา  เฉยฉิว 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2819/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภาคิน  กองศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2820/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปกรณ  โสระธิวา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2821/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายวีรภัทร  ไชยคีรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2822/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธนกฤต  ผารุธรรม 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2823/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนกิร  หงสชูตา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2824/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนนทลี  สารพันธ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2825/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพีระพฒัน  เนานวน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2826/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชาลสิา  ศรีพลอย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2827/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2828/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัิวุฒิ  บัวสะบาน 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2829/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายทวีโชค  คําดิษฐ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2830/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณัฏฐกิตติ ์ วนัดีวงค 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2831/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายฟาสวาง  บาศรี 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2832/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวุฒิชยั  บญุถาวร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2833/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวฒุิ  พิมพรส 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2834/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภูชิต  ทรัพยถุง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2835/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมิต  หาญโคกกรวด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2836/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภชัย  นาถวิล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2837/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศภุกิจ  ภูกาบิน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2838/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายตะวัน  เสดสกีาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2839/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิทกัษ  คงทว ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2840/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวญาณี  ไชยจักร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2841/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศกาวรัตน  พิมสวัสดิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2842/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกาํสรา  แสงฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเงิน 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2843/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรัตพล  เมตไตรสรณ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2844/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพงศกร  ไชยหาเทพ 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2845/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายนิตพิงษ  เทวินรัมย 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2846/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติวินท  ศรีอําคา 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2847/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรภัทร  อนมนวล 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2848/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภาคภูมิ  แกวใส 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2849/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายไตรภพ  อิศาสตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2850/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกษร  ธศิาสตร 
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 ่2851/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ภูยางด ี
 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง 
 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 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 


