
 

 
คําสั่ง  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

ท่ี  ๓๐๔ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และ ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
…………......................………………………………….. 

  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตามโครงสร้าง          
การบริหารงานภายในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ   
การปฏิบั ติราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ๔๐๕๑ / ๒๕๕๙              
เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 สั่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ด้านฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงานแผนงาน นโยบาย การเ งินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                
และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  
ในโรงเรียนทุกตําแหน่ง ทุกประเภท จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และ ครู บุคลากรทางการศึกษา       
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นายรวีวัฒน์    วุฒิไชยา  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
     รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา       
๑.๒ นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางภัทรภร    จันทร์สอาด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการ 
๑.๓ นายสมศักด์ิ    จันทร์แก้ว ครู     กรรมการ 
๑.๔ นางบัวนรินทร์    วิชชุตานนท์ ครู     กรรมการ 
๑.๕ นายธนากร    ศรีอุทธา ครู     กรรมการ 
๑.๖ นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง ครู     กรรมการ 
๑.๗ นางวราลักษณ์    วุฒินันชัย ครู    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม  ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๙ นายฐิติพงศ์    เหลืองสุวรรณ ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  ๒.๑.๑ นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง   หัวหน้าฝ่าย 
  ๒.๑.๒ นายเดช   อุทธิยัง   รองหัวหน้าฝ่าย 

๒.๑.๓ นายมานะ    วุฒินันชัย  ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๔ นางพรทิพย์    ถาอ้าย   ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๕ นางสาวอรวรรณ์    กันทะนนท์  ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๖ นางชฎากาญจน์    อินชัยวงศ์  ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๗ นางสาววาสนา    เดชะกุศล  ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๘ นางสาวสุภจิรา    ชัยรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๙ นายสมชาย  จันทร์ตะมะ  เลขานุการ  
  ๒.๑.๑๐ นางสาวทิพย์สุดา  เป็งลูน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๒.๒ งานเลขานุการฝ่าย... 



     ๒.๒ งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - นายสมชาย  จันทร์ตะมะ    หัวหน้างาน 
     ๒.๓ งานธุรการและพัสดุฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - นางสาวทิพย์สุดา เป็งลูน   หัวหน้างาน 
     ๒.๔ งานหลักสูตรและการสอน 
  ๒.๔.๑ นางสาวสุภจิรา  ชัยรัตน์   หัวหน้างาน 
  ๒.๔.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ ผู้ช่วย 
     ๒.๕ งานทะเบียนวัดผล 
  ๒.๕.๑ นายเดช  อุทธิยัง   หัวหน้างาน 
  ๒.๕.๒ นายสมชาย จันทร์ตะมะ  ผู้ช่วย 
  ๒.๕.๓ นายอัครเดช ขยันกิจ   ผู้ช่วย 
     ๒.๖ งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๒.๖.๑ นางสาวสุปราณี คําลือ   หัวหน้างาน 
  ๒.๖.๒ นายเจนณรงค์ แก้วซาว   ผู้ช่วย 
     ๒.๗ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแนะแนว 
  - นายมานะ  วุฒินันชัย  หัวหน้างาน 
     ๒.๘ งานทุนการศึกษา 
  ๒.๘.๑ นายมานะ  วุฒินันชัย  หัวหน้างาน 
  ๒.๘.๒ นางสาวณัฐรวี จิตตะ   ผู้ช่วย 
  ๒.๘.๓ นางสาววาสนา เดชะกุศล  ผู้ช่วย 

    ๒.๙ งานห้องสมุด 
 - นางสาววาสนา  เดชะกุศล  หัวหน้างาน 
    ๒.๑๐ งาน SBMLD 
 - นางพรทิพย์   ถาอ้าย   หัวหน้างาน 
   ๒.๑๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑๑.๑ นางชฎากาญจน์   อินชัยวงศ์  หัวหน้างาน 
 ๒.๑๑.๒ นางสาวสุภจิรา   ชัยรัตน ์  ผู้ช่วย 

    ๒.๑๒ งานเครือข่ายทางวิชาการ 
  ๒.๑๒.๑ นางสาวอรวรรณ์   กันทะนนท์  หัวหน้างาน 
  ๒.๑๒.๒ นางสาวสุปราณี   คําลือ   ผู้ช่วย 
 

 ๓.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ประกอบด้วย 
     ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  ๓.๑.๑ นายสมศักด์ิ  จันทร์แก้ว  หัวหน้าฝ่าย 
  ๓.๑.๒ นายธราพงษ์  ศรีสวัสด์ิ   รองหัวหน้าฝ่าย 
  ๓.๑.๓ นายจีราวัฒน์    จั๋นต๊ะวงค์  ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๔ นางภัทรินญา    ใสคํา   ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๕ นางสาวอรุณ  ศรีเงิน    ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๖ นางนวพร   ชัยยาศรี   ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๗ นายศุภณัฐ    กะมะลานนท์  ผู้ช่วย 

/๓.๑.๘ นายณัฐกิตต์ิ... 



  ๓.๑.๘ นายณัฐกิตต์ิ    เหลาพนัสสัก  เลขานุการ 
  ๓.๑.๙ นางสาวอภิรารัศม์   กิตติรัชช์โภคิน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๓.๒  งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  - นายณัฐกิตต์ิ  เหลาพนัสสัก  หัวหน้างาน 
     ๓.๓ งานธุรการและพัสดุฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  - นางสาวอภิรารัศม์ กิตติรัชช์โภคิน  หัวหน้างาน 
     ๓.๔ งานอาคารสถานท่ี 
  ๓.๔.๑ นายธราพงษ์ ศรีสวัสด์ิ   หัวหน้างาน 
  ๓.๔.๒ นายจีราวัฒน ์ จั๋นต๊ะวงค์  ผู้ช่วย 
     ๓.๕ งานบริการท่ัวไปและยานพาหนะ 
  ๓.๕.๑ นายจีราวัฒน ์ จั๋นต๊ะวงค์  หัวหน้างาน 
  ๓.๕.๒ นายสุนทร มูลดี   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๓ นายคํา  ชัยทา   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๔ นายศราวุฒ ิ ปินตา   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๕ นายสมบูรณ์ ทรายคํา   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๖ นายประเสริฐ แสนคําชื่น  ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๗ นายชัยพร จันทร์ตา   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๘ นายวสันต์ มีวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๙ นางทับทิม ทรายคํา   ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๑๐ นางจินตนา แสนคําชื่น  ผู้ช่วย 
  ๓.๕.๑๑ นางสุทัศน์ ใจราม   ผู้ช่วย 
     ๓.๖ งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๓.๖.๑ นายณัฐกิตต์ิ เหลาพนัสสัก  หัวหน้างาน 
  ๓.๖.๒ นายกฤษฎา กัญญาราช  ผู้ช่วย 
     ๓.๗ งานประชาสัมพันธ์ 
  ๓.๗.๑ นางภัทรินญา ใสคํา   หัวหน้างาน 
  ๓.๗.๒ นายเจนณรงค์  แก้วซาว   ผู้ช่วย 
     ๓.๘ งานอนามัยและโภชนาการ 
  ๓.๘.๑ นางสาวอรุณ ศรีเงิน   หัวหน้างาน 
  ๓.๘.๒ นางสุมาล ี ตันติน้อย  ผู้ช่วย 
    ๓.๙ งานบ้านพักครูและนักเรียน 
  - นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์  หัวหน้างาน 
     ๓.๑๐ งานปฏิคมและรับรอง 
  ๓.๑๐.๑ นางนวพร  ชัยยาศรี  หัวหน้างาน   
  ๓.๑๐.๒ นางสาวศุราภรณ์   ปกติ  ผู้ช่วย   
  ๓.๑๐.๓ นางสาวศิริกาญจน์  หาญวิริยะสุกุล ผู้ช่วย   
  ๓.๑๐.๔ นางภัทรินญา  ใสคํา  ผู้ช่วย   
  ๓.๑๐.๕ นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง ผู้ช่วย   
 

/๔.ฝ่ายบริหารงานแผนงาน... 
 



 ๔.ฝ่ายบริหารงานแผนงาน นโยบาย การเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
     ๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงาน นโยบาย การเงินและพัสดุ 
  ๔.๑.๑ นางบัวนรินทร ์  วิชชุตานนท์  หัวหน้าฝ่าย 
  ๔.๑.๒ นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก   รองหัวหน้าฝ่าย 
  ๔.๑.๓ นางภสูิรน   ตาอ่ิน   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๔ นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์  ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๕ นางสาวศศิมาภรณ์  ปันวงค์ยอง  ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๖ นางสาวณัฐรว ี  จิตตะ   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๗ นายนิรันดร ์  ปัญญาธีระสกุล  เลขานุการ 
  ๔.๑.๘ นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๔.๒ งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานแผนงานและนโยบาย 
  - นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกุล  หัวหน้างาน 
     ๔.๓ งานธุรการและพัสดุฝ่ายบริหารงานแผนงานและนโยบาย 
  - นางสาวใจสคราญ คงพันธุ์   หัวหน้างาน 
     ๔.๔ งานแผนงานและนโยบาย 
  ๔.๔.๑ นายนิรันดร ์ ปัญญาธีระสกุล  หัวหน้างาน 

๔.๔.๒ นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ์   ผู้ช่วย 
     ๔.๕ งานการเงินและบัญชี 
  ๔.๕.๑ นางสาวสุขสันต์ บุญเล็ก   หัวหน้างาน 
  ๔.๕.๒ นางสาวจันทร์ธร รูดู   ผู้ช่วย 
     ๔.๖ งานพัสดุ 
  ๔.๖.๑ นางภสูิริน  ตาอ่ิน   หัวหน้างาน 
  ๔.๖.๒ นางสาวใจสคราญ คงพันธุ์   ผู้ช่วย 
    ๔.๗ งานควบคุมภายใน 
  - นางบัวนรินทร์  วิชชุตานนท์  หัวหน้างาน 
    ๔.๘ งานสารสนเทศ 
  ๔.๘.๑ นางสาวศศิมาภรณ์   ปันวงค์ยอง  หัวหน้างาน 
  ๔.๘.๒ นางนวพร  ชัยยาศรี   ผู้ช่วย 
    ๔.๙ งานจัดการพัสดุกลาง 
  ๔.๙.๑ นางสาวณัฐรว ี จิตตะ   หัวหน้างาน 
  ๔.๙.๒ นางสาวศุราภรณ์ ปกติ   ผู้ช่วย 
 

 ๕.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
     ๕.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๕.๑.๑ นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย  หัวหน้าฝ่าย 
  ๕.๑.๒ นายมานะ   วุฒินันชัย  รองหัวหน้าฝ่าย 
    ๕.๑.๓ นางพรทิพย์    ถาอ้าย   ผู้ช่วย 
  ๕.๑.๔ นางสาววาสนา  เดชะกุศล  ผู้ช่วย 
  ๕.๑.๕ นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑.๖ นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ  เลขานุการ 

/๕.๑.๗ นางวิษา... 



  ๕.๑.๗ นางวิษา   มณฑา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕.๑.๘ นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๕.๒ งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๕.๒.๑ นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ  หัวหน้างาน 
  ๕.๒.๒ นางสาวอโณทัย ปราบสงคราม  ผู้ช่วย 
     ๕.๓ งานธุรการและพัสดุฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  - นางวิษา  มณฑา   หัวหน้างาน 
     ๕.๔ งานทะเบียนประวัติและบรรจุแต่งตั้ง 
  - นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย  หัวหน้างาน 
     ๕.๕ งานวินัยและความดีความชอบ 
  - นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย  หัวหน้างาน 
     ๕.๖ งานส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - นางวิษา  มณฑา   หัวหน้างาน 
     ๕.๗ งานสวัสดิการและเดินทางไปราชการ 
  - นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์  หัวหน้างาน 
     ๕.๘ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕.๘.๑ นายมานะ  วุฒินันชัย  หัวหน้างาน 
  ๕.๘.๒ นางภูสิริน  ตาอ่ิน   ผู้ช่วย 
     ๕.๙ งานธุรการ / สารบรรณกลาง 
  ๕.๙.๑ นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ  หัวหน้างาน 
  ๕.๙.๒ นางอัษฎาภรณ์ ปัญญา   ผู้ช่วย 
     ๕.๑๐ งานชุมชนสัมพันธ์ 
  ๕.๑๐.๑ นางพรทิพย์ ถาอ้าย   หัวหน้างาน 
  ๕.๑๐.๒ นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๐.๓ นายธนพล ชัยวุฒิ   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๐.๔ นางสาวศุราภรณ์ ปกติ   ผู้ช่วย 
     ๕.๑๑ งานนิเทศ กํากับ ติดตามและพัฒนาส่ือ 
  ๕.๑๑.๑ นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ  หัวหน้างาน  
  ๕.๑๑.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ ผู้ช่วย 
     ๕.๑๒ งานบันทึกการประชุมของโรงเรียน 
  - นางสาววาสนา  เดชะกุศล  หัวหน้างาน 
 

๖.ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
     ๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๖.๑.๑ นายธนากร  ศรีอุทธา   หัวหน้าฝ่าย 
  ๖.๑.๒ นายบรรจบ  นะฝั้น   รองหัวหน้าฝ่าย 
    ๖.๑.๓ นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์  ผู้ช่วย 

๖.๑.๔ นางสาวศิริกาญจน์   หาญวิริยะสุกุล  ผู้ช่วย 
    ๖.๑.๕ นายอนุวัฒน์    ปิงยศ      ผู้ช่วย 
  ๖.๑.๖ นางสาวพัชรินทร์  โครงกาบ  ผู้ช่วย 

/๖.๑.๗ นายศุภณัฐ... 



  ๖.๑.๗ นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์  ผู้ช่วย 
  ๖.๑.๘ นางสุมาลี   ตันติน้อย  ผู้ช่วย 
  ๖.๑.๙ นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา  เลขานุการ 
  ๖.๑.๑๐ นางสาวเกศริน  ทาดาริน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๖.๒ งานเลขานุการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  - นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา  หัวหน้างาน 
     ๖.๓ งานธุรการและพัสดุฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  - นางสาวเกศริน  ทาดาริน   หัวหน้างาน 
     ๖.๔ งานปกครอง 
  ๖.๔.๑ นายจักรพงษ์   ทิพย์ปัญญา  หัวหน้างาน 
  ๖.๔.๒ นายเกียรติชัย ปนคําปิน  ผู้ช่วย 
  ๖.๔.๓ นายคนองเดช มณีจักร   ผู้ช่วย 
     ๖.๕ งานสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
  - นางสาวพัชรินทร์ โครงกาบ  หัวหน้างาน 
     ๖.๖ งานแก้วใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
  - นายบรรจบ  นะฝั้น   หัวหน้างาน 
     ๖.๗ งานป้องกันส่ิงเสพติดและอบายมุข 
  - นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์  หัวหน้างาน 
     ๖.๘ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - นายอนุวัฒน์  ปิงยศ   หัวหน้างาน 
     ๖.๙ งานระดับช้ันและครูท่ีปรึกษา 
  - นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล  หัวหน้างาน 
     ๖.๑๐ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์  หัวหน้างาน 
     ๖.๑๑ งานธนาคารโรงเรียน 
  ๖.๑๑.๑ นางสุมาลี ตันติน้อย  หัวหน้างาน 
  ๖.๑๑.๒ นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์  ผู้ช่วย 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
      ลงชื่อ 
       (นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา) 

     รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
        ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 


