
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่3371/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัณิชา  เสนาะเสียง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3372/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงดารณี  เหลี่ยมสิงขรณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3373/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรัญญา  นิลปะกะ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3374/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายบุญพิทักษ  สุระเสยีง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3375/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายพิชัยยทุธ  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3376/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายนฤนาถ  จันทรา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3377/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายภูริณัฐ  สวัสดิ์เอื้อ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3378/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายสิทธพิล  ระจันดา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3379/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธนินทร  คอชากุล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3380/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรินทร  สุดสน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3381/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธนาวดี  นามเสริฐ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3382/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประดิพัทธ  สวางโคก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3383/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติศักดิ์  โคตรพัฒน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3384/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวทพิวัลย  ไชยขันธ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3385/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกฤตเมธ  อายุวัฒน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3386/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอาทิตยา  บุญเพ็ง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3387/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑาทพิย  พุมกุมาร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3388/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอาทิตยา  บัวศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3389/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัชฎาภรณ  สมโรง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3390/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐพล  คงสรุิโย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3391/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุนิศา  อนุสรณ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันโครงงานสังคมศึกษา 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 ่3392/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัริญญา  ชิณโสม 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3393/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจิรัชญา  วงศษร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3394/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงภรไพลนิ  หารพละ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3395/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศุภนิดา  ปองศร ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3396/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอภิรักษ  เย็นเกษม 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3397/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนยันา  มณีเนตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3398/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปนัดดา  ชาล ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3399/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธิดารัตน  นอยธง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3400/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเพ็ญพิชชา   วิเชียรสาร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3401/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิชุดา  ราชด ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3402/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงเมขลา  สําราญพงษ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3403/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศศิกานต  ลาดซาย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3404/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงธนัญญา  ภูเทียมลม 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3405/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศิรินทร  แสนพลมาตย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3406/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวิรดา  เหลาสนุา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3407/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงภาวิณี  คัทธเนตร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3408/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปพิชญา  สุไชยชติ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3409/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภัทรพล  เพิม่พูน 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3410/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวัตร  ทะเสนฮด 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3411/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพิชารัตน  ทุมหาวงศ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3412/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกมลทิพย  จิตจกัร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3413/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวฒุิ  บญุมา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3414/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลลิตา  สรุิโย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3415/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอุษา  วลิาชัย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3416/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิรัญญา  ไชยหานติย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3417/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรัชนู  ภูแสง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3418/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเจนจิรา  โคตรสักดา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3419/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววรัญญา  ภสูีน้ํา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3420/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทองทศ  จันทะวัน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3421/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวมิตรสินี  แกวสมทอง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3422/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเบญจมาศ  สิงหธวัช 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3423/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเยาวลักษณ  ปุรินทะ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3424/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลดา  จติหาญ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3425/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภญัญวรา  ถาจันราช 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย 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 ่3426/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายกณัตพงศ  ศิลายศ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3427/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศิวิกร  จนัทรคําหอม 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3428/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววารุณี  พระโนราช 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3429/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัวดี  พูลผล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3430/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิอมร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3431/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพัฒชรินทร  โวหารคลอง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3432/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปาณสิรา  นระทีทาน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3433/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกรรณิการ  ทองทวีพร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3434/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอมลธิรา  ผลสวิง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3435/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัชยา  ธงหาร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3436/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชลดา  แสงสายภักดิ ์
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3437/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายจิตรกร  อินรัมย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3438/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนิชากร  ทุงราช 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3439/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงศศิกานต  เสามั่น 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3440/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัธิดา  สีสุรีย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3441/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายอนุวัฒน  ตันส ุ
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3442/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพันณิดา  ดลปดชา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3443/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพนิดา  การสวย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3444/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกรกนก  มิ่งคํา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3445/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอนงคเลขา  ไชยโสดา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3446/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอิสราพร  ตนกันยา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3447/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายณฐัพล  สายแสน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3448/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุนิตา  แสงวิชัย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3449/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนยิดา  ยนัตะพันธ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3450/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชาญวิทย  นนัชัย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3451/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกฤติกา  วังวงศ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3452/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑาภรณ  มุลตรีบุตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3453/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปยะธิดา  พิ้งเพาะ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3454/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิรมณี  แซฟุง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3455/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภาพร  พลบุตร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3456/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอาทิตยา  ธรรมปทม 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3457/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรพินท  นวนเทา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3458/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววลิัยลกัษณ  ไชยพรม 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3459/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววนิดา  ใจวัง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3460/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปกรณ  สุระเสียง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ            ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่3461/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววีณา  ศรทีะรัง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3462/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพุทธรักษา  แกวเกิด 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3463/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปภารัตน  เทพชัย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3464/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอภิญญา  ทองคํา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3465/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิภารัตน  ดีประว ี
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3466/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกานตธติา  ศรีบุรินทร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3467/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชุติมา  ประภัยกลาง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3468/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณฐัชา  ซาบัวนอย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3469/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวยศวดี  คาํบุตร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

การแขงขันตอบปญหาสังคม 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 ่3470/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงนกิร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3471/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายปรีชา  ทพัโยธา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3472/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเอกพล  ภูทองโปรง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3473/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณิชาภา  สุดประโคน 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3474/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพรทิพย  ชักนํา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3475/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายเกริกเกยีรติ  กมลตร ี
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3476/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธรรมรัตน  โคษารัตน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3477/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอุมาพร  สีละคร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3478/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีรภัทร  ภูแดนไกล 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3479/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงลดา  ศรทอง 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3480/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปยาพร  พรมโยธา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3481/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายธีระพงษ  สาสดีา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3482/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปพิชญา  ภูแข 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3483/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กชายรุงรดิศ  เมืองศักดา 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3484/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  จุทานิช 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3485/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกญัญารัตน  แกวทพิย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3486/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววารี  กลุหล ี
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3487/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเทพนม  ภบูวัเพชร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3488/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภิรักษ  พฒุทา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3489/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชุตามาพร  ศรีกําพล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3490/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายภาสกร  ศรีทะรัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3491/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพินิต  ศรีจําพลัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3492/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปราโมทย  จมุจัง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3493/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลดาวัลย  วงษชาง 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3494/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวนิรวรรณ  อาภรศรี 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3495/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชวลิต  อุนสถิตย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3496/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวภารวี  โคจร 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3497/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรัฐภูมิ  ศรีชมภ ู
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3498/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศิริลักษณ  ภูดีแกว 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3499/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสพุรรณ  โกยะราช 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3500/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธวัชชยั  ศิริวรรณ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3501/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนกกานต  ศรีสิงห 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันประกวดมารยาทไทย 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 ่3502/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวฎลญา  คะยอมดอก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3503/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววีรดา  เอกบุตร 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3504/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณาจริฬ  เชื้อพหล 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3505/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุฑามณี  จิตปรีดา 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3506/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวทพิยสุดา  รักสวย 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3507/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณณชัชา  แสงยะรักษ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3508/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปาริชาติ  เพ็งศรีโคตร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3509/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุงไพลนิ  ทักษา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3510/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษกร  สมุามาร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3511/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวลัทธวิตา  ชมภูเขา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3512/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงทองทราย  อุดมดี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3513/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชลธิชา  ภูผาพลอย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3514/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงนภสัสร  ศรีนวล 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3515/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุดารัตน  ปกะตงั 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3516/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงฉตัรสุดา  สียางนอก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3517/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีบุรัมย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3518/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวรรณนภิา  จันทาราม 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3519/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงอรอุมา  โพธิ์มีชัย 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3520/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงพิชญภัค  ปญฑิโต 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3521/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงกญัญาพร  มวงเกิน 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3522/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอภัสรา  นาถ้ํานาค 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3523/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปานหทยั  ไชยเอนก 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3524/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจารุวรรณ  หนองหาง 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3525/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาววิภาพร  มุงคุณ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3526/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจุติพร  หาศิริ 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3527/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงปวัญรัตน  จูมผาลา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3528/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงวริศรา  อนุภาพ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3529/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงสุกานดา  ศรีวาดมา 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3530/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงชลธิชา  ตาลฤทธิ ์
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3531/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

เด็กหญิงณฐัวิภา  บุญโพธิ์เตี้ย 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3532/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ศรีมี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3533/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชลธิชา  โฮนอก 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3534/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวธัญญาภรณ  สมคําศรี 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3535/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวปานปรีดา  อัศวภูมิ 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3536/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอารยา  คําชูราษฎร 
 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3537/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิพร  ทพิเลิศ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3538/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนากานต   มันปาต ิ
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3539/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจิรภิญญา  ยอดแกว 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3540/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรัญญา  ไพสณฑ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 ่3541/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุภานัน  นนทคําวงศ 
 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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 


