
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๕๙  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมห)องเรียนสีขาว  ป-การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดให)การป3องกันปราบปรามยาเสพติดเป4นวาระแห!งชาติ  ท่ีทุกภาคส!วนต)อง 
ให)ความร!วมมือ  เพ่ือไม!ให)เยาวชนเก่ียวข)องกับยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการได)มอบนโยบาย 
ให)สถานศึกษาทุกแห!งในสังกัด  ดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
โรงเรียนอุบลรตัน�พิทยาคมได)ประกาศ นโยบายการป3องกันและแก)ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
เม่ือวันท่ี  ๕  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ประกอบกับศูนย�ปฏิบัติการต!อสู)เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  
กระทรวงศึกษาธิการ ได)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป3องกันและแก)ไขพฤติกรรมท่ีไม!พึงประสงค�ของกลุ!มนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา  พบป:ญหาท่ีสถานศึกษา มีป:ญหาของพฤติกรรมท่ีจัดอยู!ในระดับต)น ๆ เป4นจํานวนมาก ได)แก! 
ป:ญหาการด่ืมสุราสูบบุหรี่ ป:ญหาชู)สาว ป:ญหาสื่อลามก ป:ญหาหนีเรียน ป:ญหาทะเลาะวิวาท ป:ญหาติดเกมส� 
ป:ญหาติดการพนัน ป:ญหาฟุCมเฟDอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ จากป:ญหา  ในสถานศึกษานําไปสู!ป:ญหาระดับชาติ 
ท่ีทุกฝCายต)องเข)ามาช!วยกันแก)ไข คือ ป:ญหายาเสพติด  ป:ญหาการต้ังครรภ�ก!อนวัยอันควร ป:ญหาโรคเอดส� 
ป:ญหาอาชญากรรม ป:ญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายป:ญหาท่ีเกิดจากป:จจัยเสี่ยง ต)องเฝ3าระวังท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจึงจัดให)มีโครงการห)องเรียนสีขาว โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา แกนนํา ถ!ายทอดความรู) 
ตักเตือน กระตุ)นเตือนเพ่ือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด)วยกัน เพ่ือป3องกันยาเสพติด โรคเอดส�  พัฒนาทักษะชีวิต 
และสร)างภูมิคุ)มกันป:ญหาพฤติกรรมท่ีไม!พึงประสงค�ของนักเรียน ซ่ึงเป4นภารกิจกระบวนการในการดูแล
ช!วยเหลือดําเนินการในสถานศึกษา  และคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๒๒๖/๒๕๖๐  เรื่อง  แต!งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ป-การศึกษา  ๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๑๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เพ่ือให)การดําเนินงานไปด)วยความเรียบร)อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม   
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)องโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม  จึงแต!งต้ังบุคคลต!อนี้เป4นคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมห)องเรียนสีขาว  ป-การศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปNOา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู  คศ.๓ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒  กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. อํานวยการ  ประชุม ปรึกษาหารือ  ให)คําปรึกษา  ประสานงาน  วางแผนการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป-การศึกษา ๒๕๖๐  ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อย   
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค� 

  ๒. มอบหมาย  แบ!งภาระงาน  นิเทศติดตามงาน  ให)บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงาน 
ตามมาตรฐานและตัวบ!งชี้ของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดําเนินไปอย!างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร สีหาโมก    หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น (แนบท)ายคําสั่งโรงเรียน 

อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี ๑๕๙/๒๕๖๐  เรื่อง  แต!งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและ 
ครูประจําชั้น ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐)   กรรมการ 

 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต)   ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๖) )นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. ศึกษาคู!มือการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๒. กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน แนวทางการดําเนิน 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  ๓. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน การดําเนินงานตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา 

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให)บุคลากรมีความรู) อย!างชัดเจนและนําไปปฏิบัติได) 
  ๔. มอบหมายงาน รายละเอียดการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ ให)บุคลากรท่ีเก่ียวข)องทราบ 
  ๕. ประสานงาน ดําเนินงานเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  



๓ 
 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานห�องเรียนสีขาวประจําห�องเรียน  ประกอบด�วย 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๑ 

 ครูประจําชั้น นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล / นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง 
๑) เด็กชายณภัทร  เตียประพงษ� หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงวิภาวดี  เพชรดง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงสุภาวรรณ�  สมบูรณ� รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายกตัญUู  นาคะ รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กหญิงอรทัย  สาระภูมิ รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๒ 
ครูประจําช้ัน  นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล นายนุกุล  ศรีโอษฐ& 
๑) เด็กชายกฤษฎา  สีพูแพน หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาเสนา รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปรีประสาท รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงบุษกร  แก)วมาตย� รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายโยธิน  ใคร!นุ!นนา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๓ 
ครูประจําช้ัน นางอรทัย  วงศ&สถิต นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก�ว 
๑) เด็กหญิงวณิฐชา  เขียวอ!อน หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงนราพร  แผลงฤทธิ์ รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กชายศุภกฤต สิงห�น)อย รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงนันทกา  โสมาบุตร รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายภัทรกร  แซ!สัว รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๔ 
ครูประจําช้ัน นางช9อผกา  พิศพล นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 
๑) เด็กหญิงกอบแก)ว  นาหนองตูม หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงนันพิพร  กองบาง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กชายเจษฎา  นาหัวดง รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงสุข รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กหญิงฉกาจภูมิ  อินทร�วิเศษ รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๕ 
ครูประจําช้ัน นางกานติมา  มุลทากุล นางสาวกันย&ชิสา  สามารถ 
๑) เด็กชายวีรดา  ทองโคตร หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงอรนลิน  เดชประสาท รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กชายศักด์ิชัย  แซ!อ้ึง รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายจรณินทร�  เอ่ียมสงวน รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายรหัสชัย เล)าเจริญชัย รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๔ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑/๖ 

ครูประจําช้ัน นางสิริกาญจน&  ผาโคตร นายพรพิชิต  ทิทา 
๑) เด็กชายนันทิพัฒน�  บุญสมัคร หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงกรกนก  แก)วเสมอตา รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กชายธีรธร  โคกสูงเนิน รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงภัทรภาภรณ�  แสนสะท)าน รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายณัฐวุฒิ  ก)านก!อง รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๑ 

ครูประจําช้ัน นางพัชราภรณ&  เพ่ิมยินดี นางสาวกานดา  เรืองวานิช 
๑) เด็กชายนิฐิพร  ศรียอด หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงศุภิญญา  จันปะทักษ� รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายอโนทัย  วันนา รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายป:ญวัฒน�  ไวคํา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๒ 

ครูประจําช้ัน นายพงศกร  ศรีสุวรรณ นางรัตนา  กนกหงษา 
๑) เด็กหญิงทรรศนีย�  คําโมง หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงปทุมพร  ตอสี รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงชัญญานุช  เพียโคตร รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงชลาธร  ไล!เสือ รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายปฏิภาณ  ทับแก)ว รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๓ 

ครูประจําช้ัน นางเนตรนภา  คลังกลาง นางสาวเวียงแก�ว  สะอาด 
๑) เด็กหญิงจุฬารัตน�  แสงกลาง หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงจารุภา  ปลอดกระโทก รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงวรรณภา  ศิริกาต�วัฒนา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงกันตวิชญ�  นาหัวนิล รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายนวัฒน�  จันทร�แสง รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๔ 

ครูประจําช้ัน นายอรุณ  บุญชู นางสาวชนิดาภา  โสหา 
๑) เด็กหญิงพีรพร  เลิศขามป3อม หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงสุชานันท�  โปทานนท� รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงชัญญานุช  เพียโคตร รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ!สัว รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายกฤษณะ  ไชยหัต รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๕ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๕ 

ครูประจําช้ัน นางมลิวัลย&  ยมโคตร นางสาวชนิกานต&  คะนนท& 
๑) เด็กหญิงอัยรดา  ป:ญญาขัน หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงจรรยาพร  ไทยอ!อน รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงธนัชพร  พรมมาตย� รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายภานุวัฒน�  ฮามป3อ รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายเสาวลักษณ�  สมมงคล รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒/๖ 

ครูประจําช้ัน นางสาวศิวารักษ&  ไชยสมบัติ นางสาวธัญลักษณ&  ฐานะ 
๑) เด็กหญิงสุมินตรา โพธิ์ป- หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร�โสม รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงธนพร  องค�มาลัย รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงเกวลิน  นพวัฒน� รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายภานุเดช  โคตรพันธ� รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓/๑ 

ครูประจําช้ัน นางกอบกุล ใจป?@า นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ& 
๑) นายปริญญา  สุวรรณสุขา หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวสุมิตตรา กินรี รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวนพรัตน�  คัตสงค� รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวรุจิรา  แก)วเฮียง รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นางสาวนชฎากรณ�  แพงโสม รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓/๒ 

ครูประจําช้ัน นายสมาน  ลํ้าลอง นางฐิติวรรณ  สารพิมพ& 
๑) นายกรกช  นาหนองตูม หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงวีนัส  ศิริลิมประพันธ� รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงณิชกมล  วรลักษณ� รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายธีรศักด์ิ  มีจันทร�ดี รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายอัครชัย  นาตรีชนตร� รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓/๓ 

ครูประจําช้ัน นายคมสัน  สอโส 
๑) เด็กหญิงมนต�นภา  แก)วเกิดป- หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวสุวรรณา  เพียรักษา รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวปนัดดา  ทิพย�เนตร รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายธนาวุฒิ  ฉิมพลี รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายกาญจนะ  สุขรี รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๖ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓/๔ 

ครูประจําช้ัน นางสาวนันท&นภัสน&  สารพินิจ นางเมวดี  สุรนันท& 
    นางสาวศิรินทิพย& วงวิลาศ 
๑) เด็กชายชิษณุพงศ�  บุญวิลัย หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คําพรมมา รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงอุมาพร  อุดมคํา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กชายเด!นภูมิ  สุมาดง รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กชายปุณณัตถ�  แซ!เตีย รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓/๕ 
ครูประจําช้ัน นางณัฐธิดา  เหลาหา นายอภิชาติ  คําวิเลิศ 
๑) เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร�ดา หัวหน)าห)อง 
๒) เด็กหญิงภัทรวลิน  คลังกลาง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) เด็กหญิงอทิตติยา  ไชยศรี รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) เด็กหญิงประภาพร  ไทยอ!อน รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงหา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔/๑ 
ครูประจําช้ัน นางจุลรัตน& วุฒิวรรณ นางระเบียบ  ดวงมาตย&พล 
๑) นางสาวอาภาพร  จันดี   หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวกฤษณา  สาราษฎ� รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายดรัสสวัส  เพชรแก)ว รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายธนชัย  บุญแสน รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายสุรชัย  สุรพล รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔/๒ 
ครูประจําช้ัน นางเบญจวรรณ  พิมพ&เทศ 
๑) นายวชิรวิทย�  เพชรบุรีภัคดี หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวกนกวรรณ  มีคําทอง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวขัติยา  พวงลอย รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวอรญาธานี รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นางสาววนิสดา  ตอสี รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔/๓ 
ครูประจําช้ัน นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง Miss.Veronica Nguka 
๑) นายอนิวัฒน�  สีพลี หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวหยาดฟ3า  นาหัวดง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวกานต�สินี  คงคาหลวง รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายธนทากรณ�  จันทะกล รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายกิตติศักด์ิ  สมประสงค� รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๗ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔/๔ 

ครูประจําช้ัน นางอุไร ครองผา นางพรทิพย&  อุ9นมีศรี 
๑) นางสาวอรัชพร  หน!วยเขียว หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวกุลธิดา  สีสังข� รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวศิริวิภา  มุกทา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายธิติวุฒิ  ยันต�สา รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายวิสิษฐ�  ศรีสมภาร รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔/๕ 

ครูประจําช้ัน นายสมบูรณ&  วงวิลาศ นางพัชนียา  ไชยรัตน& 
๑) นายภานุพัตร�  บรรณสาร หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวเบ็ญจวรรณ  จันทรา รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายชลชาติ  ศรีอุดร รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาววสุปภา  สุขถาวร รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นางสาวจิวรักษ�  ปราศจาก รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๑ 

ครูประจําช้ัน นางภัทราภรณ&  ลิมปQนิศากร นางวิลาสินี  พรรคพิง 
๑) นายศราวุธ  ชั้นงาม หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวศิริลักษณ�  จันทร�ปราน รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวไอรดา  สิงค�น)อย รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวบัณฑวรรณ  อยู!เจริญ รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายศักด�พล  แสงบุดดา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๒ 

ครูประจําช้ัน นายธัญญา  ศรีสูงเนิน นางพิมผกา  พิมพุฒ 
๑) นายเจษฎากรณ�  พิมพ�ขันธ� หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวสุพรรณษา  วงษ�น)อย รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวกรกนก  สุขพะพร รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวอรพินธุ�  ศรีสุธรรม รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายทรงวุฒิ  แก)วอรุณ รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๓ 

ครูประจําช้ัน นายปริญญา  ศรีโบราณ นางปาริฉัตต&  ไวคํา 
๑) นายจีรภัทร  เพ็งคํา หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวอาภัสราพร  วงษ�ช)าง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวธิดารัตน�  สิงหา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายธนกฤต  ใบญาติ รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายธนพัฒน�  อาจนนท�ลา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๘ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๔ 

ครูประจําช้ัน นางจุฑารัตน&  สมมาตย& นางภัทรา  การนา 
๑) นายธินกร  อุดรเขต หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวมาริสา  โสเก!าข!า รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายธิติภาคย�  สุต)น รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวศิรภัสสร  บํารุง รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายรัฐพล  แสนเมือง รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๕ 

ครูประจําช้ัน นางสาวรุ9งนภา  เหล9าเทพ นายอมร  สีหาโมก 
๑) นางสาวสุพรรษา  ทองโคตร หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวกันทิมา  กองอ)น รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวป\ยฉัตร  ชมพุฒ รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวหฤทัยชนก  ภูมิพาน รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นางสาววรนุช  สีกะแจะ รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๖ 

ครูประจําช้ัน นายอรณพ  คําแสน นางสาวจันทร&เพ็ญ  ไชยเวช 
๑) นายระพีพัฒน�  สุขโนนทอง หัวหน)าห)อง 
๒) นายชาคริต  สุขเกษม รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายอลังการ  ป\]นคํา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวพิตรชนก  พิมทุมมา รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายพิชรัตน�  สุวรรณไตย รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖/๑ 

ครูประจําช้ัน นางอรวรรณ  พลทัสสะ นางสาวรัชนีกร  วงศ&สะอาด 
๑) นางสาวนิตติยา  แสนแก)ว หัวหน)าห)อง 
๒) นายสรพัส  โทแสง รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายก)องเกียรติ  ทานะผล รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวสุนันทา  คําโม รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายอานนท�  อรัญมาลา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖/๒  

ครูประจําช้ัน นางสาวศศิกานต&  ยามสุข นายเชฐกร  ประชาโรจน& 
๑) นางสาวณิชกานต�  ฐานเพชรภักดี หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวพิมพ�ผกามาศ  สุดสังข� รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวพรสินี  เพลินจิต รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายอภินันท�  โสรสิงห� รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายพลากร  โพธิ์ลําพล รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 



๙ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖/๓  

ครูประจําช้ัน นายอุดม  พิมพ&เทศ 
๑) นางสาวศศิมาภรณ�  สาราษฎร� หัวหน)าห)อง 
๒) นางสาวตรีรัก  โยชารี   รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวศรุตา  จันทร�โสม รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาวป\]นสุดา  สุขเกษม รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายวิศรุต  จันทร�โสม รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖/๔ 

ครูประจําช้ัน นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ นายสานิตย&  มหาหิงค& 
๑) นายพรชัย  นาหัวนิล หัวหน)าห)อง 
๒) นายวาฤทธิ์   พลมุข รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นางสาวพรธีรา  สอนโว รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นางสาววนิชญา  กงเพชร รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายวัชระ  คํามูล รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖/๕ 

ครูประจําช้ัน นายพิสิษฐ&  ดรจันทร&ใต� นางอุทัยรัตน&  เอ่ียมศรี 
๑) นายกลวัชร นุบาล หัวหน)าห)อง 
๒) นายปาฏิหาริย� ประการสดับ รองหัวหน)าฝCายการเรียน 
๓) นายวีรพล  แก!นนาคํา รองหัวหน)าฝCายการงาน 
๔) นายณัฐสิทธิ์  สุธรรม รองหัวหน)าฝCายกิจกรรม 
๕) นายวีรภัทร  พลคชา รองหัวหน)าฝCายสารวัตรนักเรียน 

หน�าท่ี 
 ๑. ดําเนินงานตามบทบาทหน)าท่ีตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๒๒๖ / ๒๕๖๐   

เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ป-การศึกษา  ๒๕๖๐  
ลงวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 ๒. ศึกษาคู!มือการดําเนินงานห)องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประชุม 
ปรึกษาหารือ กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน  กระบวนการดําเนินงาน จัดกิจกรรมให)ความรู)แก!นักเรียน  และ
ให)คําปรึกษา แนะนํา ในการดําเนินงานห)องเรียนสีขาว ให)บรรลุวัตถุประสงค� ตลอดจนเฝ3าระวังสอดส!องดูแล
รับทราบป:ญหา นําเสนอผู)บริหารให)รับทราบ เพ่ือนําไปสู!การป3องกันและแก)ไขอย!างเป4นระบบในโรงเรียน  
และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  



๑๐ 
 

ขอให)คุณครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ป:ญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก)ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป4นต)นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 

 
(นายบวร  ใจปNOา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 

 

 

 


