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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
---------------------------------------------------- 

 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   
ในวันท่ี  ๔–๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   การด าเนินงานครั้งนี้  เพื่อสนองนโยบาย 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ  สุนทรียภาพและกิจกรรม
สร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เพื่อให้การด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 ๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ    
 ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์                      รองประธานกรรมการ   
 ๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย   รองประธานกรรมการ   
 ๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา                         รองประธานกรรมการ 
 ๒.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม                               รองประธานกรรมการ 
 ๒.๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา                               กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา  กรรมการ 
 ๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา                              กรรมการ 
 ๒.๑๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์                                กรรมการ 
 ๒.๑๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา          กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม         กรรมการ 
 ๒.๑๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม กรรมการ 
 ๒.๑๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา        กรรมการ    
 ๒.๑๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอนิวิทยาคม กรรมการ 



๒ 

 
 ๒.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญวิทยา    กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์       กรรมการ   
 ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายชัยด ารงค์  เสือหัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๒ นายวีรพนธ์  ค าดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๓ นางชวนชอบ   จิสัณทนนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๔ นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๕ นายถาวร  ศรีบุญเรือง   ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๖ นายสุวิทย์  ปาณคะเชนทร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๖ นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม ครู โรงเรียนท่าปลาประชามอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๗ นายกฤษฎา  พรหมอินทร์       ศึกษานิเทศก์  สพม.๓๙                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ให้คณะกรรมการ   
ฝ่ายต่างๆ  ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์      ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระพนัธุ์   ดอนท้วม ผู้อ านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระพนธ์   ค าดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  รองประธานกรรมการ 
๔. นางจันทนา        สุวรรณอาศน์   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
๕. นางวาสนา      สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ 
๖. นางรัศมี        ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 
๗. นายบุญเกล้ือ   บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   กรรมการ 
๘. นางสาวล ายงค์   ทองตีบ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์   กรรมการ 
9.  นายจิรภัทร         ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา   กรรมการ                       
10 นายนุกูล   บัวเผ่ือน   ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา  กรรมการ 
11 นางเพียงใจ   นครศรี ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม   กรรมการ 
12.นางฐาปนันท์   สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   กรรมการ 
13.นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา   กรรมการ 
14 นางกฤตติกา   กาวิน ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา   กรรมการ 
15. นางวรรณา   พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม  กรรมการ 
16. นายไพฑูรย์   ภูตะมี ครูโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม  กรรมการ 
17. นายกฤษฎา   พรหมอินทร ์ ศึกษานิเทศก์  สพม.๓๙                      กรรมการ 
18 นายเกียรติศักดิ์   แก้วหล้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  กรรมการและเลขานุการ 
19 นางระวีวรรณ   ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20 นางสาวอรุณศรี  เตชะเรืองรอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓ 

 
  มีหน้าที่   ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 
    ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน  แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน  
ครูคณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการด าเนินงาน 

    ๔. กรอกข้อมูลในระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

  ๑)  การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

๑. นางอัชรี                  อุ่นมาก   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางธนพร   จูมทอง   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓. นางสาวสุวิมล     ศรีเทพ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๔. นางอ าพรรณ      ไพเราะ  ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
๕. นางปริญดา       สอนอุทัย ครูโรงเรียนพิชัย 
๖. นายวัชราวุฒิ     บุญเสือ  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
๑. นางสาวสุทธิรัตน์   อินมา  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นายนุกูล   บัวเผ่ือน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
๓. นายบุญเกล้ือ   บุญเสือ  ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
๔. นางสาวจันจิราภรณ์   ค าบุญเรือง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๕. นางเพียงฤทัย แก้วหล้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
6.   นายภูวเดช ธิปธวินกุน ครูโรงเรียนพิชัย 

  ๒) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)และ      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
๑. นายนิยม   เกตุกอ  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางรุ่งนภา นาคกล  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓. นายภาคิญ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนพิชัย  
๔. นางสุธา   อ่อนข า  ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
๕. นายมงคล   ลาเบ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๖. นายไพฑูรย ์ ภูตะมี  ครูโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 

ประเภทสร้างบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  
๑. นายนาวี   ศักดาเดช ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี
๓. นางรัศมี   ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย  
๔. นางสาวสุกัญญา   ไชยเหล้ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
๕. นางฐาปนันท์   สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
๖. นายประยูร ทิพย์ลุ้ย ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

 



๔ 

 
ประเภทสร้างบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

๑. นางสาวอรุณศรี   เตชะเรืองรอง  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางสาววันเพ็ญ   อ้นโทน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๓. นางวรรณา  พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม 
๔. นางสาวทักษิณา   อินมา  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
๕. นางสุธารัตน์ จุลญาติ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๖. นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็ก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 

  ๓) ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

๑. นางสาวนวรัตน์   เกตุศรี   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางนันทรัตน์   ฤทธิ์บ ารุง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓. นางสาววิไลลักษณ์ บุญงาม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๔. นางสาวทิวา ยาตรา  ครูโรงเรียนพิชัย  
๕. นางศิริลักษณ์   ดีโท่น  ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 

        
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  

๑.  นางสรรค์สิริ   สินธุวงศานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒.  นางวาสนา   สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๓.  นางสาวภทรพรรณ   พัฒน์ธนเศรษฐ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔.  นายจิรภัทร   ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
๕.  นางนฤมล   สุธาพรต ครูโรงเรียนพิชัย 

  ๔) การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

๑. นางระววีรรณ   ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางสุจิตรา   รอดทองดี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๓. นางสายใจ   เกรททิ  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๔. นายเอนก   ดีมี  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๕. นางสาวอุษาพร หัดท ามา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๖. นายดิเรก ดาสี  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๗. นางสาวอมลวรรณ   ค าสีสังข์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๘. นางสาวสาวิตรี   บุญสะอาด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๙. นางสุดาภรณ์   บุญเสือ  ครูโรงเรียนพิชัย 

๑๐. นางอ านวย   อรรคเดโช ครูโรงเรียนพิชัย 
๑๑. นางกฤตติกา    กาวิน  ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
๑๒. นางสาวราตรี   กาวี  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
๑๓. นางอมรรัตน์   เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
๑๔. นางกนกวรรณ   ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา   

 



๕ 

 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

๑. นางวิไลวรรณ   ด้วงรักษา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒. นางนฎานิษฐ์   มีศิริพันธุ ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๓. นางจันทร์แรม   บุญส่ง   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๔. นางวิไลลักษณ์ แก้วเมือง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๕. นางสาวสุมัลลิกา อุดาการ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๖. นางสาวธิดาวัลย์ ปิ่นนาค ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๗. นายล าจวน   เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๘. นางสาวทัศวรรณ   ฑีฆาวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
๙. นางสาวทิพวัลย์   ศรีทวี  ครูโรงเรียนพิชัย 
๑๐. นายรัชพล ศิรีริอ่วม ครูโรงเรียนพิชัย 
๑๑. นางทัดดาว   สุวิมล  ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา  

  ๕) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

 ๑.  นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
  ๒.  นายมานพ  ขันเอีย  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

๓.  นางสาวกมลพร   ชัยยา  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี
๔.  นางสาวธนิษฐา   เพ็ชร์ช้าง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๕.  นายพัฒนน   ทัพโยธา  ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม 
๖.  นางสาววธัญญา มูลจันทร์ ครูโรงเรียนพิชัย 
๗.  นางสาววัฒนา   กันทาเวศย์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.  นางสาวประดิษฐ์พร  ดิษบรรจง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
  ๒.  นางสาวมัลลิกา   เปรมลาภ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

๓.  นายณัฏฐ์    ทิพย์บุณยาพร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔.  นางสาวศรัญญา   ขันทอง  ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม 
๕.  นายธราธร   พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
๖.  นางสาวอัญชลี จันจัด    ครูโรงเรียนพิชัย 
๗.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง  ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา 
๘. นางสาวล ายงค์   ทองตีบ  ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

  ๖) การแข่งขันซูโดกุ 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)   

 ๑.  นายวิฑูรย์    เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒.  นางบุญนาค   บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓.  นางสาวดาราวดี   พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔.  นางบุญญารัตน ์ อุลเซ่น  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๕.  สิบเอกนุชนาฎ   สุต๋า  ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา 



๖ 
 

๖.  นางสาวสุภิดา  เท่ียงจันทร์ ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม 
๗.  นางสาวอนุตรีย์   พานกุหลาบ ครูโรงเรียนพิชัย 
๘.  นายไผท  เสือน้อย  ครูโรงเรียนพิชัย 
 

  มีหน้าที่   ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด  
 
  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการทราบ      
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                         ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
                
     

                                                 (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รักษาราชการแทน 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
  
 


