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คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 
ท่ี   ๓๕๙ / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการดำเนินการภายใตกรอบ
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปนการมุงตอบสนอง ตอยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด โดยมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหหนวยงานที่ไดรับการประเมิน นำขอมูลผลการประเมิน
ไปพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตของประเทศไดอีก
ทางหนึ่ง นั้น 

เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกรอบระยะของการประเมิน และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษา
ออน ไลน   ( Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ป ร ะจ ำป  ง บป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
 มีหนาท่ี สงเสริม สนับสนุน อำนวยการ ใหคำปรึกษา เสนอแนะ  ชวยเหลือ วางแผนการดำเนินงาน 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผล ตามท่ีกำหนด ประกอบดวย 
1. นายสำเริง บุญโต ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ประธานกรรมการ 
2. นางปติมา กาญจนากาศ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร รองประธานกรรมการ 
3. นางสุเนตร ขวัญดำ   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กรรมการ 
4. นายชวลิต เจนเจริญ   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กรรมการ 
5. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ กรรมการ 

/๖. นางชมพูทิพย... 
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6. นางชมพูทิพย ธรรมโสภณ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7. นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ 
8. นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
9. นายเสนอ ประพันธ ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
10.นางปฤษณา อรรถเวทิน ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี กรรมการ 
11.นางประดิษฐา ธนรุงเรืองทวี  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและ กรรมการ 
  บุคลากรทางการศึกษา 
๑๒.ผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 85 โรง กรรมการ 
12.นายวัชรา สามาลย   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม  กรรมการและเลขานุการ 
  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
13.นางสาวเมธาวี ติณานันท  ศึกษานิเทศก        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14.นางสาวสิริรัตน จัตุชัย  เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานฝายการเงิน  
มีหนาท่ี อำนวยความสะดวกในการเบิกจายเงินและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดำเนินการยืมเงินในราชการ 

และจัดทำเอกสารลางเงินยืมในราชการในโครงการฯ ใหเปนไปตามระเบียบของการเงินและการพัสดุดวยความ
ระมัดระวังและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ประกอบดวย 
1. นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ประธานกรรมการ 
2. นางพยอม สนคลัง  นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
3. นางสาวทัศนลักษณ เหลือดี   นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
4. นางสาวพิรญาณ ฆารไสว  นักวิชาการพัสดุ  กรรมการ 
5 .  น า ง ส า ว ว ัน เฉ ล ิม   เจ ร ิญ พ ร   น ัก ว ิช า ก า ร ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เล ข า น ุก า ร  
๖. นางสาวเมธาวี ติณานันท ศึกษานิเทศก        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗. นางสาวสิริรัตน จัตุชัย เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๘. นางสาวกนกกร ฝายสิงห  พนักงานราชการ                                ผูชวยเลขานุการ 
๙. นางสาวพิมพชนก ฤกษทายี  ลูกจางชั่วคราว      ผูชวยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวปานา พะน้ำเท่ียง  ลูกจางชั่วคราว      ผูชวยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  
มีหนาท่ี ติดตอ ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินการประเมินระหวางสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร และสถานศึกษาในสังกัด ในการเก็บขอมูลผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) ใหเปนไปตามหวงเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อใหการ
ประเมินบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  ประกอบดวย 
1. นายวัชรา สามาลย       ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ 
  การจัดการศึกษา 
2. นายดนัย คำผุย  ศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางนาถสุดา จินดาศรี  ศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางพชรพรรณ ดานวิไล      ศึกษานิเทศก กรรมการ 

/๕. นายพิจิตร... 
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5. นางณัฐกานต ปเหล           ศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นายรวิชุฒม  ทองแมน     ศึกษานิเทศก กรรมการ 
8. นายสดใส  กาพยกลอน ศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นายวรวิทย วุฒิยา             ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๑๐.นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก กรรมการ 
11.นางสรอยเพชร  วุฒิงาม  คร ูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กรรมการ 
1๒.นางสาวเมธาวี ติณานันท ศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
1๓.นางจิอาภา คนึงเพียร ศึกษานิเทศก        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1๔.นางสาวสิริรัตน จัตุชัย เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษา  
มีหนาท่ี  

๑) ขับเคลื่อนงานดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) นำแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก (EIT) ใหกลุมเปาหมายดำเนินการตอบตามชองทางท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
กำหนด 

๓) รวบรวมขอมูลตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของหนวยงานและ
ดำเนินการตอบตามชองทางท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรกำหนด 

๔) ติดตอ ประสานงาน และกำกับติดตามการเก็บขอมูลแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
ใหเปนไปตามหวงเวลาและเง่ือนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   ดังนี้ 

สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร 

๔.๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกอบดวย 
1. นายวิทูรย  พิมพศิริ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายธรรศพงษ  นานวล  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายวีระยุทธ  พิมวงศา  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๒ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน   ประกอบดวย 
1. นายครองสุข  หารไชย       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม  คร ูค.ศ.1 กรรมการ 
3. นางสาวสุนิสา พรมโคตร คร ูค.ศ.1 กรรมการ 

๔.๓ โรงเรียนนาบัววิทยา   ประกอบดวย 
1. นายมนตรี  จิตตหาญ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุชนาฏ  คงวัน คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางนันทิตา  โอธินทรยุทธ คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

/๔.๔ โรงเรียน... 
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๔.๔ โรงเรียนสวายวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นายประหยัด เขียวหวาน       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายไกรลาส พรจินดาสกุล  คร ู กรรมการ 
3. นายภูเบส นิราศภัย  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๕ โรงเรียนศรีไผทสมันต   ประกอบดวย 
1. นางรัตนาภรณ  ดีลอม รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเยาวภา   จันทรเพ็ญ คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางสาวพิชญญา  สุขเต็ม พนักงานราชการ กรรมการ 

๔.๖ โรงเรียนสุรินทรราชมงคล   ประกอบดวย 
1. นายพลวัฒน  สวสัดิ์สิงห       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปริยา   โพนดวน คร ู กรรมการ 
3. นางสาวภัทรภร  ลมพรมราช คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๗ โรงเรียนมหิธรวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสาวขนิษฐา  อินทรเหลา    รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาววัชชิรา  บัวกอ  คร ู กรรมการ 
3. นายนิเวช  เหมือนนึก  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๘ โรงเรียนเทนมียมิตรประชา   ประกอบดวย 
1. จ.ส.ต.พงศนรินทร    ชื่นใจ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสุเมศ   บุญขาว คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวทิพยวรา   ใจดี ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๙ โรงเรียนแสงทรัพยประชาวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นางนันทนิศากันต  นันทสิงห   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอำพรรัตน  ทิพยสมบัติ คร ู กรรมการ 
3. นายชัยวัฒน ชาติฉลาด คร ู กรรมการ 

สหวิทยาเขต ๒ สิรินธร 

๔.๑๐ โรงเรียนสิรินธร   ประกอบดวย 
1. นายภัทรพล หมวกเหล็ก       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางบงกช  บุญโต  คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายอานนท  มุงดี  คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 

๔.๑๑ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา   ประกอบดวย 
1. นายนฤดล คงนุรัตน       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอิสรพงษ มหานาม ครผููชวย กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร หลอทอง คร ู กรรมการ 
 

/๔.๑๒ โรงเรียน... 
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๔.๑๒ โรงเรียนทาสวางวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายจักรพงษ  ประดับสุข       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสดมภ  ทอนโพธิ์  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายนรินทร  ผิวทอง  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๑๓ โรงเรียนสุรินทรภักดี   ประกอบดวย 
1. นางจุฬาลัย เวชสถล       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางรังสินี เปยเมย  คร ู กรรมการ 
3. นายสุพันธ ชนะสุข  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๑๔ โรงเรียนนาดีวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสมชาย ดาศรี รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวิเจษฐ  รสสุคนธ คร ู กรรมการ 
3. นายธนพงศ ประพานศรี คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 

๔.๑๕ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นายธรา  ปรากฏชื่อ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  เสร็จพรอม  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ  สุปงคลัด คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๑๖ โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นายรุงราวี  จำปาดี      ผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ชาย เทียนชัย  รองผูอำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
3. นางสาวอำพา  อองพิมาย  พนักงานราชการ กรรมการ 

๔.๑๗ โรงเรียนพญารามวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายบัวชิต อุทธารัมย       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวฒัน  คร ู กรรมการ 
3. นายชูเกียรติ เพ่ิมพร  คร ู กรรมการ 

๔.๑๘ โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก   ประกอบดวย 
1. นายวิลัย   ทุมแตม       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางกนกกาญจน   ก่ำกระโทก  คร ู กรรมการ 
3. นายศตวรรษ  พันฤทธิ์ ครผููชวย กรรมการ 

๔.๑๙ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค   ประกอบดวย 
1. นายทรงไทย  ปยโชติสกุลชัย    รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอัมรินทร  งามเลิศ  คร ู กรรมการ 
3. นายธิติสรรค  บูชาทิพย  คร ู กรรมการ 
 

/๔.๒๐ โรงเรียน... 
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สหวิทยาเขต ๓ จอมสุรินทร 

๔.๒๐ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค   ประกอบดวย 
1. นายปฏิพล  จำลอง       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายมานะ  อดทน  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายพีระพันธ  เสริมศิริ  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๒๑ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายรักไทย  แบบอยาง       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางศิริวรรณ  กิตติ์ทวีวัชร  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายธวชัชัย  ปานทอง  ครอัูตราจาง กรรมการ 

๔.๒๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางสาวสิริพร  นวมจะโปะ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายมนตร ี ศรีวงศ คร ู กรรมการ 
3. นายพรชัย  ศรีทอง คร ู กรรมการ 

๔.๒๓ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายถวิล ศรีสุข       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสร รัศมิงแกว  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายศุภชัย แรงกลา คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๒๔ โรงเรียนสินรินทรวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางอรุณี นารัมย       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายธานินทร สวยรูป  ครผููชวย กรรมการ 
3. นายธีรภัทร โสมรัตนานนท ครผููชวย กรรมการ 

๔.๒๕ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค   ประกอบดวย 
1. นายผาแดง ผายทอง       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา สาแกว คร ูคศ.1 กรรมการ 
3. นางสาวจิตญาดา หม่ืนเจริญ  คร ูคศ.1 กรรมการ 

๔.๒๖ โรงเรียนแรวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสาวศิริญาภรณ ปานทอง คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิท์อง คร ู กรรมการ 
3. นายอภิสิทธิ์  ขอสุข คร ู กรรมการ 

๔.๒๗ โรงเรียนสุรพินทพิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสังเวียน ประคองชื่อ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายประณต ชุบสุวรรณ คร ู กรรมการ 
3. นายวิฑูรย อยูยืน คร ู กรรมการ 
  

/๔.๒๘ โรงเรียน... 
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๔.๒๘ โรงเรียนพนาสนวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสิทธิชยั  ประคองใจ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพร  นันทรัตน  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายสุทธิพงศ  สำนักนิตย พนักงานราชการ กรรมการ 

สหวิทยาเขต ๔ ศรีสำโรง 

๔.๒๙ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   ประกอบดวย 
1. นายวิรัติ   พนารัตน       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิรัตน  มุมทอง คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายเกงกานต แกนดี คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๓๐ โรงเรียนแตลศิริวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสมคิด  แผนทอง รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวัชรี  ยวงทอง   คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางอุรา  กันพานิชย ครู/ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๓๑ โรงเรียนหวยจริงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางวิภาภรณ สวยรูป       ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสาธิต จันทรแดง  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางรุงนภา กลิ่นกลาง คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๓๒ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค   ประกอบดวย 
1. นางสาวกัลยกร จันทรดาออน   รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวภา  พูลเพ่ิม  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางจิตติมา  เกษีสังข คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๓๓ โรงเรียนจารยวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นายวสิษฐพล ศิริวงษ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกวินนา พันธพงษ  คร ู กรรมการ 
3. นายบุศกร แกวยก คร ู กรรมการ 

๔.๓๔ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสาวดวงสุดา  แยมศรี       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพล  สุริโย คร ู กรรมการ 
3. วาท่ี ร.ต.เอกวัฒน  คำเสียง พนักงานราชการ กรรมการ 

๔.๓๕ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายปยณัฐ  กองสุข  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายอนุรักษ  พูลสวัสดิ์  พนักงานราชการ กรรมการ 
 

/๔.๓๖ โรงเรียน... 
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๔.๓๖ โรงเรียนขวาวใหญวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสุรภา เสนาบูรณ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศร นับถือดี คร ู กรรมการ 
3. นายอดิศร นับถือดี คร ู กรรมการ 

๔.๓๗ โรงเรียนยางวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นางรฐา แหวนวงศ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภัทธิรา สุมาลี  คร ู กรรมการ 
3. นางสาวปริศนา สุขเกษม  คร ู กรรมการ 

๔.๓๘ โรงเรียนวังขาพัฒนา   ประกอบดวย 
1. นายสังวาลย  ขันด ี รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรรณภา  สืบสังข คร ู กรรมการ 
3. นางสาวนภารัตน  เสนาใหญ คร ู กรรมการ 

๔.๓๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นายธราดล บุญยาพงษ        รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางอารีรัก ผมนอย  คร ู กรรมการ 
3. นายชาญณรงค มุมทอง คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 

๔.๔๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายพีรวิชญ วังนุราช       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสรรเสริญ เมืองวงษ  คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางน้ำผึ้ง ลับสูงเนิน  คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 

สหวิทยาเขต ๕ ทาตูม-ชุมพลบุร ี

๔.๔๑ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค   ประกอบดวย 
1. นายไกร โยธกุลสิริ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายทิวากร ธนะมูล ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายวิทยา ปรากฎมาก พนักงานราชการครู กรรมการ 

๔.๔๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสาวอพันธตรี สอนบุญชู     รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวิมล สรอยเสน  ครูธุรการ กรรมการ 
3. นางสาวอนงค ปาสานะตัง  ครู คศ.1 กรรมการ 

๔.๔๓ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นายวีระศักดิ์ วงศเจริญ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายพูนทรัพย ทองมาก   คร ู กรรมการ 
3. นางสุวรรณา สมบูรณ  พนักงานราชการ กรรมการ 
 

/๔.๔๔ โรงเรียน... 
 



- ๙ - 

๔.๔๔ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย   ประกอบดวย 
1. นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร      รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางนงลักษณ ธรรมดา  ครู/ครชูำนาญการ กรรมการ 
3. นายอรรถพล พดภูงา เจาหนาท่ี ICT กรรมการ 

๔.๔๕ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางสาววงคเดือน  ชินวงค      รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายธนาวัฒน  คงนาค  คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวอุดม  บุดศรี  คร ู กรรมการ 

๔.๔๖ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค   ประกอบดวย 
1. นางสาวสุรินทร  ศรีขาว       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายกฤตภาส  มูลทอง  คร ู กรรมการ 
3. นางธัญพร  ทองหลอ  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๔๗ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางภัณฑิรา  สายกลิ่น       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชัย  สุดชารี  คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 
3. นายพรศักดิ์ อำพรสินธุ คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๔๘ โรงเรียนชางบุญวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางสาววิยะดา  ขอนดู       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศรีสุดา  วรครุฑ  คร ู กรรมการ 
3. นางสาวก่ิงกานต  คำบอ  คร ู กรรมการ 

๔.๔๙ โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางสาวรังสินี ศรีพิมพขัด       คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางชุติกาญจน ฉัตรเกาะ  ครู/ครชูำนาญการ กรรมการ 
3. นายบรรพต นนธจิันทร  ครูผูชวย กรรมการ 

๔.๕๐ โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นายวีรวัฒน  บุญมี       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายปฐยาภรณ จันทไชย  คร ู กรรมการ 
3. นายรพีกิจ   ไพรสนิธุ  ครูผูชวย กรรมการ 

๔.๕๑ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นายขวัญชัย ปรักเจริญ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสุนียรัตน ปานมนต  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางสาวชุลีพร ชวยวัฒนะ ครูธุรการ กรรมการ 
 

/๔.๕๒ โรงเรียน... 
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สหวิทยาเขต ๖ ศรีนครเตา 

๔.๕๒ โรงเรียนรัตนบุรี   ประกอบดวย 
1. นางสาวอัจฉราวัลย  สิงหภูงา   รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวันวิสา  สระแกว  คร ู กรรมการ 
3. นางสาวพิรุณรัตน  ศักดิ์แกว  คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๕๓ โรงเรียนดอนแรดวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายปยวิทย กันนุฬา       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวิมลพันธ พรมพิไสย  ครู/ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายปรีชา ทองมา  ครู/ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๕๔ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค   ประกอบดวย 
1. นายเทิดศักดิ์ พาโคกทม       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางจิรัญญา  เชิดรัมย คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายสมยศ ระคนจันทร  คร ู กรรมการ 

๔.๕๕ โรงเรียนธาตุศรีนคร   ประกอบดวย 
1. นางสาววันทนา สระแกว       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐรียา  แบบอยาง  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ  คร ู กรรมการ 

๔.๕๖ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา   ประกอบดวย 
1. นายเสมอ บรรลือทรัพย       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางณัฎฐนันท  โยธกุลสิร ิ คร ู กรรมการ 
3. นางสรอยเพชร  วุฒิงาม  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๕๗ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย   ประกอบดวย 
1. นายชัยพล เผือดจันทึก       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวีรเดช มะแพทย   คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายทรัพยทวี  โพธิ์พันธ  คร ู กรรมการ 

๔.๕๘ โรงเรียนสนมวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นางสาวกลอยใจ มณทาหอม    รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางนารีนาท แปนทอง  พนักงานราชการ กรรมการ 
3. นายวรวุฒ ิทอนไชย  คร/ูครชูำนาญการ กรรมการ 

๔.๕๙ โรงเรียนหนองอียอวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางอักษราภัค  ชนะชัย       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวิจิตร สุขเกษม  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายณัฐพล  จันทรเพ็ง  คร ู กรรมการ 

 
/๔.๖๐ โรงเรียน... 
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๔.๖๐ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายเดนชัย ชายทวีป คร ู กรรมการ 
3. นายอภิราม  สาเทียน  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๖๑ โรงเรียนนารายณคำผงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายบรรดิษฐ เลื่อนเพ็ชร รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสัณหฤทัย โลนุช คร ู กรรมการ 
3. นายเจษฎาภรณ มะลิหอม คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๖๒ โรงเรียนโนนเทพ   ประกอบดวย 
1. นายฉันทติ  จุลกองฮอ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางอัมราภรณ  หาวหาญ  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวพิชชานันท  สูงยิ่ง  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๖๓ โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค   ประกอบดวย 
1. นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดา  ลอทองกูล คร ู กรรมการ 
3. นายวรชิต คุณะนาม คร ู กรรมการ 

สหวิทยาเขต ๗ ปราสาทเชิงพนม 

๔.64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. วาท่ีรอยตรีสุพนธ  วังคะพันธ   รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายธีรนันท  นามเสริมศรี  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายฐิติพันธ มุตุมาจันทร  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.65 โรงเรียนโคกยางวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสยาม บุญยิ่ง       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาสดี ตางประโคน  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวมณฑิรา ทองคำสุข ครูผูชวย กรรมการ 

๔.66 โรงเรียนตานีวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางธันยกานต สิทธิสังข       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายกฤษฏ กุลกรวยทอง  คร ู กรรมการ 

๔.67 โรงเรียนไทรแกววิทยา   ประกอบดวย 
1. นายวินิตย พงคชะอุมดี รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี คร ู กรรมการ 
3. นางเบญญาภา  นิธิโสตถิภาคย คร/ูครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  

/๔.๖๘ โรงเรียน... 
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๔.68 โรงเรียนตาเบาวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสุทธิเกียรติ นกพรม       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางกวิศา  สุนทรดี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายกิตติพงษ คำดี คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.69 โรงเรียนทุงมนวิทยาคาร   ประกอบดวย 
1. นางสาวพจนสุณี  แพงประโคน  รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ  คร ูคศ.1 กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์ คร ูคศ.1 กรรมการ 

๔.70 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายสาโรจน บุญเสริม       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ คร ู กรรมการ 
3. นางสาวณัฎฐวี ทองดา  คร ู กรรมการ 

๔.71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายธัชชัย  ยั่งยืน รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสมศรี  หอทรัพย คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายพัทธณะไชย  หวงแกว คร ู กรรมการ 

๔.72 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายรณรงค คงทวี       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุจินต จันดากุล ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายจักรพงษ สุขพราหมณ  คร ู กรรมการ 

๔.73 โรงเรียนแนงมุดวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายธีระวัฒน  สมยิ่ง       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรติพร  ยิ่งยงยุทธ คร ู กรรมการ 
3. นางสาววันวสิา  ปรารมย คร ู กรรมการ 

๔.๗4 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายเสนอ  ละเมอพันธ คร ู กรรมการ 
3. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน คร ู กรรมการ 

๔.๗5 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางจันทรา  สารกิจ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสันติ  ประภาสัย  คร ู กรรมการ 
3. นายฐานะ  บุญรอด  คร ู กรรมการ 
 

/๔.๗๖ โรงเรียน... 
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สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ 

๔.76 โรงเรียนสังขะ   ประกอบดวย 
1. นางสาวภิญญาพัชญ แบบอยาง   ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร ศรีนอย ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา   ประกอบดวย 
1. นางเถลิง ม่ันวงศ       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอัมรินทร จงหาญ ครูผูชวย กรรมการ 
3. นายสมภพ ประดับสุข ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.78 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   ประกอบดวย 
1. นางจรรยา  โคตรชัย รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายประชุม  ปุมแกว คร ู กรรมการ 
3. นายภาณุ  ครอบเพชร คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.79 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก   ประกอบดวย 
1. นางพรนภสั  สถานพงษ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายจีระ  ศรีชัย คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายทศพร  จันทรา คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๘๐ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา   ประกอบดวย 
1. วาท่ีรอยเอกพิสิษฐ  แวงสันเทียะ  รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางจงกล  ปดภัย  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายนรินทร  อนงคชัย  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.๘1 โรงเรียนพระแกววิทยา   ประกอบดวย 
1. นายธีระพล  ประทุมโต รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายศุภกร บุญเผย  คร ู กรรมการ 
3. นายโอภาส เครือม่ัน คร ู กรรมการ 

๔.๘๒ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุมถัมภ   ประกอบดวย 
1. นางสาวณชลนิภา จันทรทยุง   รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ เดิมทำรัมย คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นายมนตรี อกอุน ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๘๓ โรงเรียนบัวเชดวิทยา   ประกอบดวย 
1. นายพิพัฒน ดำเนิน       รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายกำพล คำทา  คร ู กรรมการ 
3. นายอาทิตย สุขประเสริฐ  คร ู กรรมการ 
 

/๔.๘๔ โรงเรียน... 
 



- ๑๔ - 

๔.๘๔ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน   ประกอบดวย 
1. นางณภากนก  สมบัติวงค      รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายพรชัย  แสงอาจ  ครูผูชวย กรรมการ 
3. นายประวิทย  คดีเวียง  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๔.๘๕ โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย   ประกอบดวย 
1. วาท่ีรอยตรีธรรมจักร วีระพันธ  รองผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางนภัสวัลย สายรัตน  คร/ูครูชำนาญการ กรรมการ 

๕. คณะกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
มีหนาท่ี  

๑) ประมวลผลคะแนน แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของ 
ผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของสถานศึกษา 

๒) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 

1. นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชรา สามาลย       ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ 
  การจัดการศึกษา 
๓. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก กรรมการ 
๔. นางสรอยเพชร  วุฒิงาม  คร ูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กรรมการ 
๕. นายเกงกานต แกนดี คร ูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการ 
๖. นางสาวเมธาวี ติณานันท ศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางจิอาภา คนึงเพียร ศึกษานิเทศก        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๘. นางสาวสิริรัตน จัตุชัย เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถและรอบคอบ เพื่อใหการดำเนิน 
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หากมีปญหาอุปสรรคใดๆ ใหดำเนินการ
แกไขเบื้องตนและรายงานผูบังคับบัญชา ทราบทันที 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65  
 
 
 
 

         
(นายสำเริง  บุญโต) 

          ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 


