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เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานโครงการห้องเรียนสีขาว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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  นางสุรีย ์ ศิริรัตน์  ครูชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
      1.10 นายสันติพร ภู่พงษ์  ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.11 นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.12 นายไพโรจน์ สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

  หน้าท่ี :  มอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติ  กํากับ  ติดตาม  ให้คําแนะนํา  ช่วยแก้ไขปัญหา                 
ท่ีเกิดข้ึนของคณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.1 นางวรรธณี ศิริโชติไพบูลย์,นางรุ่งรวี  อภิชาตธํารง   ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายพีรพล  โสภา   หัวหน้าห้อง 
2) นายฐิติวุฒิ  จินดาเนตร  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวอรณิชา ดามี   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวสุธานาถ สนแย้ม   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวนฤมล กันยายาว  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.2 นางพะยอม คุ้มฉาย, นางดารารัตน์ มะอิ  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายธีรเทพ  จับสังข์   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวเนตรสกาว จอยวงษ์   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายอัครพล  โพธิ์ดี   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายฐิติวัฒน์  ดีใจ   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวนภารัตน์ แก้วทุม   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.3 นางชลปรียา สวนทวี, นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นางสาวกันต์พิชญ์ สายทอง   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวภูฟ้า  งามอัจฉริยะกุล  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวมนพร เรืองทอง  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวชนิสรา หาญลิพงศ์  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายฐิติพันธ์  ขจรพุทธรักษา  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.4 นางอัญชลีลักษณ์ ผลประเสิรฐ,  
นางสาวสาวิตรี ขาวทรงธรรม ครูท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายรัฐพงษ์  สมบัน   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวกัญชพร ดอนดีไพร  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวนพกานต์ แสนสุวรรณ  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวพิณฐรัตน์ ใจโพธิ์   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวยุพารัตน์ พรมพิมาย  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.5 นายวิเชียร หลําประเสริฐ, นายคะนอง ทองเมือง  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายปิยพงษ์  หม่ันการ  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวศิริลักษณ์ รวมญาติ  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายภรภัทร  คร้ามป่ัน  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายอภิสิทธิ์  นวลละออง  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายเพทาย  ชมพูนาค  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.1 นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายสุทธิพงษ์ ไพศาล   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวศุภาพิชญ์ เรือนก้อน  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายกิตติภัชญ์ ภารังกูล   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายสันติภาพ ลิขิตสันติ  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายพีรพัฒน์  พันธุ์เพ็ชร  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.2 นางอิสริยา  ณ พัทลุง, นางสมจิต ทองเมือง  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายณัฐพงศ์  อินทร์สุข  หัวหน้าห้อง 
2) นายญาณวิชญ์ สรรสิริทรัพย์  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายวัชรินทร์  พุทธสอน  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวจันทวรรณ บุญประจง  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายชนม์เดช  เฟ่ืองปรางค์  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง, นายสุรสิทธิ์ คัมภีรทัศน์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายเสี่ยวร่อง ตรงต่อกิจ  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวมานิตา เจริญรักษา  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวณิชาภัทร บัวลอย   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวสุธิน ี มีไชโย   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายพิรญาณ์  สุทธาพันธุ์  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.4 นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นางปาริชาติ สิทธิ  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายณภัทร  สุทธิรัตน์  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวตุลยา ทองสอน  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายพนัส  ปัญญาภรณี  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายชิษณุพงศ์ เรือนก้อน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายเทวราช  เทียรบาล  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.5 นางณัชภัทร วงศ์จีน, นางสมพร ศรีพูล  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นางสาวธันย์ชนก มากเมือง  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวพรธิดา อินทร์เกตุ  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายธนาวัฒน์ คตคง   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวอารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวจินตรา บุญศรี   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 
/...ชั้นมัธยม 



 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.6 นายเอกกมล เรืองเดช,นางนาตฤดี สุขสินธารานนท์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายธีรภัทร์  ขําเฟ่ือง   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวสุกัญญา พ่ึงเสดาะ  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายธนัช  คงจันทร์   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายอิทธิกร  อินทสอน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายรติยุทธ  แสงสุข   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.1 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอาง  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายเจนภพ  ทองดี   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวสิรินดา หวังมีสุข   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายพิชชากร  อินทโชติ   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวพุฒธิดา สายเปลี่ยน  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวปฏิญญา ศรีสวัสด์ิ   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.2 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง, นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายศุภกร  เพ็งปรางค์  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวนิรัญชา ชมมี   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายไตรภพ  บางสาลี   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวชิดชนก ชูนาม   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นางสาวสายรุ้ง พรหมมีเนตร  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.3 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์, นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายเฉลิมชัย  บุญยปรารภชัย  หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวแก้วตา ลิ้มสุขเจริญกุล  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายสุวพัชร์  พันธุรี   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาววิยะดา ชื่นชาวนา  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายชัชวาล  ตุนานันท์  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.4  

นางนงนุช วิริยานุกูล, นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ์  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายชาญธนพัฒน์ เกตุแก้ว   หัวหน้าห้อง 
2) นางสาวลลิตา ศรีเรือง   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวรุ่งนภา ดอนไพวัลย์  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นายภพโชค  นาคน้อย  รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายจีรวัฒน์  ตุ่นสังข์   รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

/...ชั้นมัธยม 



 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.5  

นายอดิเทพ กรีแสง, นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักด์ิ  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นายคณนาถ  จุ้ยเจ๊ก   หัวหน้าห้อง 
2) นายจารุวิทย์  โพธิ์ปาน   รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นางสาวชนิกานต์ สุขประเสริฐ  รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวกรกมล โพธิ์ดี   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายชลอนันต์ ทัศนสนวิจารย์  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.6  

นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม  ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

1) นางสาวเวนิสา เขม้นเขตการณ์  หัวหน้าห้อง 
2) นายสรายุทธ  ยอดเพ็ชร  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน 
3) นายนรภัทร  พุ่มอยู่   รองหัวหน้าฝ่ายการงาน 
4) นางสาวจิราพร ม่ันคง   รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
5) นายอภิสิทธิ์  ร่วนลอย   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 
 
 
 
 
 
 

/...ให้คณะกรรมการ 



                    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 
 

 


