
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  151 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานโครงการห้องเรียนสีขาว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ประจําปีการศึกษา 2561 

……………………………………………………………………………. 
    ด้วยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้กําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  ได้แก่  ปัญหาสิ่งเสพติด        
ชู้สาว  สื่อลามกอนาจาร  การหนีเรียน  ทะเลาะวิวาท  การพนัน  ติดเกมส์  การก่ออาชญากรรม  ตลอดจน
อบายมุขต่าง ๆ  ซ่ึงจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ก่อให้เกิดปัญหาของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติได้  ซ่ึงทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข
และเฝ้าระวังท้ังภายในและภายนอก  สถานศึกษา  เพ่ือให้การดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 จึงขอแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการ   ประธานกรรมการ 
      1.2 นายนุกูล อํ่าอ่วม  รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
      1.3 นางโสพิศ เทศสลุด  รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 

             1.4 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
      1.5 นายดิเรก ทองหนัก ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
      1.6 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
      1.7 นางดวงพร เพชรบัว  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณฯ     กรรมการ 
      1.8 นายบุญส่ง   เทียนคํา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
      1.9 นางสุรีย์ ศิริรัตน์  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
      1.10 นายสมนึก ใยศิลป์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี :  มอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติ  กํากับ  ติดตาม  ให้คําแนะนํา  ช่วยแก้ไขปัญหา                 

ท่ีเกิดข้ึนของคณะต่าง ๆ 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.1 นางวิไลลักษณ์ งามสลุง, นางสุรีย์  ศิริรัตน์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายศิวกร ศิรินภาพันธ์  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กชายณโรดม ปานสวัสด์ิ  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กชายณัฐพงศ์ ม่ันนุช   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
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4) เด็กหญิงคัมภีรพรรณ แจ้งชุ่ม   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กหญิงนิรัชดาภรณ์ เรือนคํา   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.2 นางนงคราญ เอ่ียมบาง, นายธีรยุทธ อินไชย  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายธิเบศร์ ไกรกิจราษฎร์  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กหญิงสิริวัณณ์ จรัสสิริวิชช ์  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงวรรณิศา นอขุนทด  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กชายธนโชติ เพ็ญสิน   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กหญิงณัฐธิดา รักษาพล  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.3  
นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเรือง, นางสาวนภัสร์ชญา ปาระพิมพ์  ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กหญิงชญานิน น้อยนาค  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กหญิงวิชชุดา สิงห์โต   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงสุชานรี ทับทิม   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กหญิงพรรณนิภา รังเพ็ชร   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายกิจธนาพัฒน์ ญาติมิตรหนุน  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.4 นางภัทรินทร์ สังข์ทอง, นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กหญิงกัญญาณัฐ หยวนแหยม  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กชายปัญญพนต์ นราศรี   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงสุพัตรา ชูแสงทอง  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กหญิงปนัดดา นวลไผ่   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายชัยณรงค์ วงค์บุรี   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.5  
นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชย์กุล, นางสาวจิดาภา  วงษ์จินนา  ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กหญิงศัสมน ทองใจบุญ  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กชายกีรติ  สาโรจน์   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงณัฐจิตรา สายสมบูรณ์  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กชายณัฐวุฒิ แสนราชโสภา  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายพลนพงศ์ นววรวงศ์กุล  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 
 
 
 

/...ชั้นมัธยม 



 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.6 นางจารุวรรณ เดชคุ้ม , นางสาวธัญญ์กมน  โพธิ์มันธ์ 
นายพันธ์วัฒน์  ศิลารักษ์ ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายอดิศร แสงอรุณ  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กชายชัชชัย โพธิ์อํ่า   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงมาวสา จันทร์เนียม  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กชายธนกร สายเพชร  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายธนธัส ปิยะพันธ์  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.7 นางพนัชกร  มีศาสตร์ , นางสาวนงนุช จันทวาศ  
นางสาวกรรณิการณ์  บัวทุม ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายวรรณพัฒธ์ กระต่ายทอง  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กหญิงกัญญาภัค สิงห์ลอ   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงนันทกานต์ คงจันทร์   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กชายณพีภัทร ชอนหนองบอน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายธนภณ สมจิตร   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.8 นายอัครเดช เผือกทอง, นายณรงค์ จันทุดม   
นางสาวอิสริยาภรณ์   พ่ึงจิตร ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กหญิงสุกัญญา ยอดเพชร  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กหญิงอชิรญา ศรีทิน   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงวิริยา สุขคล้า   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาพล  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กหญิงมลวรา เพ็ชรแนม  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.9  นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน, นายสิทธิชัย  สิงห์เทพ  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายนันทวัฒน์ พรมเสือ   หัวหน้าห้อง 
2) เด็กหญิงชยุดา เข็มทอง   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กหญิงมนฤทัย คงพระจันทร์  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) เด็กหญิงณัฐกานต์ พนาเวทสุนทร  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายรัชพล มนฑา   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.10 นายวรวิทย์ ไชยม่ิง, นางสาวบุษกร พรหมศรี   
นางสาวอาภาพร  คีรีวัน  ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) เด็กชายวสันต์ จันทร์อ่อน  หัวหน้าห้อง 
2) เด็กชายพงศ์ธน ธิติเวสส   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) เด็กชายกฤษณะ โพธิ์เกตุ   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
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4) เด็กชายจุฑาทัต เสียงอ่อน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) เด็กชายนิธิภัทร สุขลาภ  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

หน้าท่ี :  ให้ดําเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวตามขอบข่ายหน้าท่ีดังน้ี 

1. ฝ่ายการเรียน  มีภาระหน้าท่ีในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน 
โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คําแนะนํา คําปรึกษา คําอธิบาย 
ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ และนําเสนอครูท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือ 

2. ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าท่ีในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน  
รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ท่ีชํารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนสีขาว            
จัดสภาพสิ่งแวดล้อม ในห้องเรียนสีขาวให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน ใน
ห้องเรียนสีขาว 

3. ฝ่ายกิจกรรม  มีภาระหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ท้ังในห้องเรียนสีขาว  
และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆ    
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปม่ัวสุมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีภาระหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยท้ังในห้องเรียน 
สีขาว และมุมอับ  เชน่ ห้องนํ้า หรือท่ีบริเวณอาคาร แหล่งท่ีไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หากมีพฤติกรรมท่ีไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมท้ังปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้สารวัตรนักเรียนแก้ไข 
แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนแจ้งครูท่ีปรึกษาเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

                    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีดําเนินการกิจกรรมตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายภายในห้องเรียนและระดับชั้นของตนเอง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตลอดจนแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินการ  โดยการขอคําปรึกษาจากครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี  21  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 

สั่ง ณ วันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

 


