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ม
ทธิภาาพการจัดกาารศึกษามัธยมศึ
ย กษา จังหหวัดสุรินทรร
คําสั่งเครือขขายสงเสริมประสิ
ที่ 7 / 25577
เรื่ออง แตงตัง้ คณะกรรมกา
ค
ารดําเนินงานนการแขงขันงานศิ
น
ลปหัตั ถกรรมนักกเรียน ครั้งที่ 64
ปการศึ
ก กษา 2557 ระดับบเขตพื้นการรศึกษา สหวิวิทยาเขต 1 - 4
((สังคมศึกษาา)
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………………
………………
………………
…….
ตามมที่สาํ นักงานนเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึศึกษา เขต 333 จะดําเนินงานจั
ง ดงานศิลลปหัตถกรรมมนักเรียน
ปการศึกษา 2557 สหวิทยาเขต 1 – 4 ระหวางวันที่ 18 – 19 สิงหาคม
ง
พ.ศ. 2557 ณ โรงงเรียนสุรวิทยาคาร
ย น โดยมอบบหมายใหเครือื ขายสงเสริรมประสิทธิภาาพการจัดการรศึกษา
โรงเรียนสิรนินธร และโรงเรีรียนวีรวัฒนโยธิ
มัธยมศึกษาาจังหวัดสุรินทร
ท และศูนยพัพฒ
ั นากลุม สาาระการเรียนรูรูดําเนินการเพืพื่อคัดเลือกนันักเรียนเปนตัวแทนของ
ว
สํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษามั
ก ธยมศึกษา
ก เขต ๓๓ เขารวมประะกวดแขงขันในงานศิ
ใ
ลปหัตั ถกรรมนักเรีรียน
ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
อาศศัยอํานาจตามมระเบียบสํานันกบริหารงานนการศึกษาตอนปลาย (สมมป.) ทีก่ ําหนนดระเบียบปฏิฏิบัตกิ าร
จัดตั้งศูนยพพััฒนากลุมสาาระการเรียนรูร พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติติม พ.ศ. 2554 เครือขาย สงเสริมประสิสิทธิภาพ
การจัดการศึศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืพืน้ ที่การศึกษาามัธยมศึกษาา เขต 33 และเพื่อให
การดําเนินงานจัดกิจกรรรมการประกวดแขงขันในแแตละรายการเเปนไปดวยคววามเรียบรอย โปรงใส ยุติตธิ รรม
ณะกรรมการขของศูนยพัฒนากลุ
น มสาระกการเรียนรูสังคมศึกษา ศาาสนา และวัฒ
ฒนธรรม ดังนี้
จึงแตงตั้งคณ
คณ
ณะกรรมการทที่ปรึกษา มีหนาที่ ใหคาําปรึกษา อํานวยความสะ
น
ดวกใหขวัญแและกําลังใจ
ประกอบดวย
ผูอาํ นนวยการสํานัักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัมัธยมศึกษา เขต
1. นนายไพศาล วุวทฒิลานนท
เ 33
2. นนายสําเริง บุญโต
รองผูผูอํานวยการสํสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษา
ษ เขต 33
3. นนายจําลอง ผูส มเกา
รองผูผูอํานวยการสํสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษา
ษ เขต 33
4. นนายวุฒิ อุดมสิ
ม นานนท
รองผูผูอํานวยการสํสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษษามัธยมศึกษา
ษ เขต 33
5. นนายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผูอํานนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคคาร ประธาานสหวิทยา เขต
เ 1
6. นนายสมเกียรติติ พาณิชยกจเจริ
จิ ญ ผูอํานนวยการโรงเรีรยนสิรินธร
ประธาานสหวิทยา เขต
เ 2
7. นนายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผูอํานนวยการโรงเรีรียนสินรินทรวิวทิ ยา ประธาานสหวิทยา เขต
เ 3
8. ดดร.แสน แหววนวงศ
ผูอํานนวยการโรงเรีรียนศีขรภูมิพสัิ ย ประธ านสหวิทยา เขต 4
9. นนายองอาจ ดีประดวง
หัวหนนาหนวยศึกษานิ
ษ เทศก สพพม. 33
10. ผูอํานวยการรกลุมทุกกลุม สํานักงานเเขตพื้นทีก่ ารศึศึกษามัธยมศึศึกษา เขต 333
11. ผูอํานวยการรสถานศึกษาทุกแหง ในสหหวิทยาเขตที่ 1 – 4 สพม. 33
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1. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ดําเนินการประกวดการแขงขันและรับพิจารณาการ
ประทวงแกปญ
 หาการปฏิบัติงาน
1.1 นายองอาจ สุจนิ พรัหม
ผูอ ํานวยการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายพิทกั ษ สุปงคลัด
ผูอาํ นวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รองประธาน
รองประธาน
1.3 นายทวีโชค งามชืน่
ผูอํานวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
1.4 นายประเสริฐ พิสมัย รองผูอํานวยการโรงเรียนรามวิทยาฯ รักษาการ ผอ.โรงเรียนแรวิทยา
กรรมการ
1.5 นางอําไพ รุจิยาปนนท
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ
1.6 นายธงสี วรฉัตร
1.7 นายสนชัย ทวีอินทร ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.8 นายสุกนั เทียนทอง
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา/หัวหนากลุม บริหารวิชาการ
กรรมการ
1.9 นางลําเพียร นามสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา/ หัวหนาสํานักงานวิชาการ
กรรมการ
1.10 นายบุญเจือ โฉมใส
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.11 นางวิรงรอง จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
1.12 นางวรรณพร สารัง
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมตัดสินการประกวดแขงขัน มีหนาที่ รับลงทะเบียนนักเรียนและครูผูควบคุมเขาประกวดแขงขัน
ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประกวดแขงขัน ดําเนินการประกวดแขงขันตามหลักเกณฑ วิธกี าร รวมทัง้ ประมวลผล
สรุปผลการประกวดแขงขัน และรายงานผลการประกวดแขงขันกับคณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)
1. เพลงคุณธรรม
1. นางเสาวภา พูลเพิม่
2. นายวศิน สมาธิกุล
3. นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ
2. โครงงานคุณธรรม
1. นายสมบัติ วรรณศิริ
2. นางเพ็ญศรี ฉิมพลี
3. นายอนันต บุญเหมาะ
3. ภาพยนตรสั้น
1. นายไพบูลย หัดรัดชัย
2. นางสาวสมพร ทองแมน
3. นายเกียรติภูมิ ทองลาง
4. นายสนธิ แสงชมภู
4. เลานิทานคุณธรรม

ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค
ครูโรงเรียนขวาวใหญวิทยา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรรียนจารยวิทยาคาร
ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
กรรมการ
ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
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1. นางเฉลิมชาติ งาขาว
ครูโรงเรียนสิรินธร
2. นางสุปราณีจารุเสฏฐิโน
ครูโรงเรียนสินรินทรวิทยา
3. นางสาวนุจรีย ภักดีกลาง ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร
5. มารยาทไทย
1. นางรุงรัตน สุภาสัย
ครูโรงเรียนสิรินธร
2. นางผองใส บัวหุง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
3. นางสําราญ โสวภาค
ครูโรงเรียนนาบัววิทยา
4. นางสาวสายสุวรรณ ชูทรงเดช ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
5. นางอัจฉรา จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)
6. เพลงคุณธรรม
1. นางรัตติยา แหวนวงศ
ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
2. นายนันทพล ใจกลา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
3. นางชวัลพัชร สุทธิชนิ ธรรม ครูโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
7. โครงงานคุณธรรม
1. นางวิริญญา ดุมกลาง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
2. นายประเสริฐ ใจองอาจ
ครูโรงเรียนเทนมียมิตรประชา
3. นางยุพิน บรรเทพ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
4. นางชมพลอย ชุติแพทยวิภา ครูโรงเรียนศรีไผทสมันต
8. ภาพยนตรสั้น
1. นางเยาวรัตน พรหมสา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
2. นายสุดเฉลียว สําคัญยิ่ง
ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร
3. นายธีรชัย ลาภูตะมะ
ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
4. นายพงษพันธ เสาศิริ
ครูโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
9. เลานิทานคุณธรรม
1. นางกอบกุล ชํานาญหมอ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
2. นางจันทรจิรา ผจญกลา
ครูโรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
3. นายวีรวัฒน นามวัฒน
ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา
10. มารยาทไทย
1. นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
2. นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ
ครูโรงเรียนเทนมียม ิตรประชา
3. นางสาวเสาวลักษณ สุปงคลัด ครูโรงเรียนสิรนิ ธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นางสินีรตั น ชัยมาโย
5. นางศศลักษณ สมชื่อ

ครูโรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
ครูโรงเรียนสุรินทรพทิ ยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ปลาย
11. ละครคุณธรรม
1. นางกันยา หลวงยี
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ ประสานสุข
ครูโรงเรียนเทนมียมิตรประชา
กรรมการ
3. นายจักรดุล อิทธิปรัชญาบุญ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
4. นางพรรณี แรงกลา
ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
12. ละครประวัติศาสตร
1. นางทิพร แหลงหลา
ครูโรงเรียนสิรนิ ธร
ประธานกรรมการ
2. นางธัญญวรัตน พรชัยอังกูร ครูโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
3. นางอุดม กํามนาฎ
ครูโรงเรียนศรีสขุ วิทยา
4. นายสราวุธ แพงเจริญ
ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการและเลขานุการ
13. สวดมนตแปล
1. นายสุพล สอนสมนึก
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทองอุดม
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค
กรรมการ
3. นางกนกวรรณ สมสุระ
ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา
กรรมการ
4. นายสํารวย พันธเพ็ง
ครูโรงเรียนเทนมียมิตรประชา
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมเอกสาร มีหนาที่ จัดเตรียมเกณฑวิธกี ารประกวดแขงขัน แบบบันทึกคะแนน
แบบสรุปผลการประกวดแขงขัน แบบรายงานผลการประกวดแขงขันบรรจุใสแฟมการประกวดและแขงขันแตละ
ประเภท นําเอกสารที่จัดเตรียมมอบสงใหกับฝายลงทะเบียน งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
1. นางลําเพียร นามสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางปาลิดา จันทรลา
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
3. นางกัตติกา คําอินทร
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
4. นางจิรานุช นาคีสังข
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
5. นางอัจฉรา จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
6. นางสาวธิติมา ทองคํา
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย ตองถือดี
8. นายบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
9. นายมนตรี แปนจันทร
พนักงานขาราชการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน/ปฏิคม มีหนาที่ จัดทําแบบลงทะเบียนคณะกรรมการ แบบลงทะเบียน
นักเรียนและครูผูควบคุมเขาประกวดแขงขัน รับลงทะเบียนคณะกรรมการ ณ กองกลางอํานวยการกลุมสาระการ
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เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมวัสดุอุปกรณดูแลบริการอาหารวาง / อาหารกลางวันสําหรับ
คณะกรรมการ งานอืน่ ๆที่ไดรับมอบหมาย
1. นางวิรงรอง จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนาฎ จารัตน ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
3. นางวรรณพร สารัง
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
กรรมการ
4. นางสาวอนุสสรา หายทุกข ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
5. นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
6. นางสาวธิติมา ทองคํา
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
7. นายศักดิ์ดา แวนเนตร
ครูอัตราจางโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
กรรมการ
8. นางสาวปยมาศ เทียนชัย นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอกสังคมศึกษาฯ
9. นางสาวปยเนตร ดีอยู นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูวิชาเอกสังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหนาที่ จัดเตรียมหองแขงขัน โตะ เกาอี้ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
และเกี่ยวของในการแขงขันแตละประเภท ติดปายชื่อหองแขงขัน แผนผังหองแขงขัน รวมทัง้ จัดเก็บหองแขงขัน
สื่อ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการแขงขันใหอยูในสภาพเดิม เรียบรอย พรอมใชตอไป
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
1. นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ
2. นายบุญเจือ โฉมใส
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
3. นายไพสิทธิ์ คงทน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายสุนทร คงทน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5. นางวิรญ
ิ ญา ดุมกลาง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
กรรมการ
6. นายสุพล สอนสมนึก
ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
7. นายมนตรี แปนจันทร
ครูอัตราจางโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
8. นายดัด สระแกว
นักการภารโรงโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
9. นางสุภาพร ลอยทอง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
11. นางวิรงรอง จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12.นายศักดิ์ดา แวนเนตร
ครูอัตราจางโรงเรียนสุรพินทพิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝายเกียรติบัตร มีหนาที่ จัดเตรียมขอมูลผลการประกวดแขงขันรายการตางๆ ตรวจสอบ
ขอมูลที่จัดพิมพลงในเกียรติบัตร ประสานงานการจัดหาแบบฟอรมเกียรติบัตร จัดทําเครื่องมืออุปกรณและ
เทคโนโลยีในการจัดทําเกียรติบัตร จัดสงเกียรติบัตรใหโรงเรียนตาง ๆ และงานอืน่ ทีไ่ ดรับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
1. นางอําไพ รุจยิ าปนนท
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
2. นางสาวสิวพร ไพรกังวาน ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
3. นางสาวอุรัจชา เตียงทอง ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการ
4. นางสาวจรรยา แวนเนตร ครูโรงเรียนสุรพินทพทิ ยา
กรรมการและเลขานุการ
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7. คณะกรรรมการฝายรรวบรวมและประมวลผลลการประกวดดแขงขัน มีหนาที่วางแผผน ออกแบบกการ
ดําเนินงานรรวบรวมและปประมวลผลกาารประกวดแขขงขัน ประสาานงานขอมูลผลการประกว
ผ
วดแขงขันจากก
คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรี
ด ยมเครื่องมื
ง อ อุปกรณและเทคโนโลลยีในประมวลลผลการประกกวดแขงขัน รับและ
อ ลออนไลนนผานไอซีทีเพื่อจัดสง
รายงานผลกการประกวดแแขงขันสงใหกับคณะกรรมกการกลาง แลละจัดกรอกขอมู
ขอมูลไปยังศศูนยเครือขายส
ย งเสริมประสิทธิภาพการรจัดการศึกษาามัธยมศึกษาาจังหวัดสุรินททร ใหทันกําหนดภายหลั
ห
ง
เสร็จสิ้นการแขงขันแตละรายการ
ะ
และะงานอื่น ๆ ที่ไไดรบั มอบหมายจากคณะกกรรมการดําเเนินการ
1. นายสนชััย ทวีอนิ ทร
ครูโรงงเรียนสุรพินททพทิ ยา
ประธาานกรรมการ
2. นางสาวออนุสสรา หายยทุกข ครูโรรงเรียนสุรพินททพิทยา
กรรมการ
3. นางสาวจจรรยา แวนเนนตร ครูโรงงเรียนสุรพินททพทิ ยา
กรรมการ
4. นายมนตรีี แปนจันทรร
พนักงงานขาราชกาารโรงเรียนสุรพินทพิทยา
กรรมการ
5. นายศักดิดา
์ แวนเนตรร
ครูอัตตราจางโรงเรียนสุ
ย รพินทพทยา
ทิ
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรรมการฝายกการประเมินผลและสรุ
ผ
ปผลการดําเนินินงาน มีหนนาทีป่ ระเมินผผลและสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน รายงานกการจัดกิจกรรรม ใหคณะกกรรมการดําเนินินการทราบแและรายงานไไปยังศูนยเครืรอขาย
ท เพือ่ สรุปภาาพรวมการดําาเนินการตอไป
สงเสริมประสิทธิภาพการรจัดการศึกษาามัธยมศึกษาาจังหวัดสุรินทร
รองผูอําานวยการโรงเเรียนสุรพินทพิพทิ ยา
ประธานกกรรมการ
1. นนายบุญเจือ โฉมใส
2. นนางวิรงรอง จัจนทเขต
ครูโรงเรีรียนสุรพินทพทยา
ิ
กรรมการ
3. นนางจิรานุช นาคี
น สังข
ครูโรงเรีรียนสุรพินทพทยา
ิ
กรรมการ
4. นนายอภิชัย พิศโสระ
ครูโรงเรีรียนสุรพินทพทยา
ิ
กรรรมการและเลลขานุการ
ใหคคณะกรรมกาารที่ไดรับการรแตงตั้ง ปฏิบบัติหนาที่ที่ไดดรับมอบหมาายอยางเต็มกกําลังความสสามารถ เพื่อ
ประโยชนอันนจะเกิดกับทาางราชการและเพื่อใหบรรลลุวัตถุประสงคคของกิจกรรมมตอไป
สั่ง ณ วัันที่ 30 เดือน
อ กรกฎาคมม พ.ศ. 25577

(ลงชื
( ่อ)
ป
ฐ)
(นายยเลิศชาย สุขประเสริ
ผูอํานวยกการโรงเรียนสสุรวิทยาคาร
ท
ประธานเครือขายสสงเสริมประสิสิทธิภาพการจัจัดการศึกษามมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร

