
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/๑   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/1 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวชนกนันท์  อยู่จ ำรัส  กรรมกำร 
4. นำยธันวำ  ชูวิทย์  กรรมกำร 
5. นำงสำวอภิชญำ  ดอนโค  กรรมกำร 
6. นำยธนวัฒน์  กวนไวยบุตร  กรรมกำร 
7. นำยศุภกิตติ์  บัวกล้ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยศุภกิตติ์  บัวกล้ำ  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวบุญสิตำ  กันทะค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวชนกนันท์  อยู่จ ำรัส  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยกิตติพล  น้อยทำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวอชิตำ  ณ พัทลุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยภูษิต  คุ้มแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวฉัตรระวีย์  อรัญศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยธันวำ  ชูวิทย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวรัตนำภรณ์  ขุนสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวปพิชญำ  อ่วมแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวพรสินี  ลิ้นจี่  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำววรำภรณ์  บุตรลพ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวอภิชญำ  ดอนโค  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวสถิดำ  ทีภูเวียง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวยมลภัทร  ฟักบัว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำววนิดำ  นิลนนท์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำววิภำพร  พำสันเทียะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยธนวัฒน์  กวนไวยบุตร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยวโรตม์  ชมกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยศุภกิตติ์  บัวกล้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยจิรวัฒน์  สุขรอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยทัตพงศ์  เข็มพล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 

1. นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูล  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวภัชรินทร์  พำนทอง  กรรมกำร 
4. นำงสำวจำรุวรรณ  แสงพันธ์  กรรมกำร 
5. นำยเจษฎำ  พุ่มบุตร  กรรมกำร 
6. นำยวีรภัทร  สิงห์เปรม  กรรมกำร 
7. นำยนพปฎล  เพ็ชรอยู่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยนพปฎล  เพ็ชรอยู่  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวนันท์นภัส จันทร์พรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวภัชรินทร์  พำนทอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวกัลยรัตน์  นำคมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยกิตติศักดิ์  หำมำลำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวกนกวรรณ  พลอยท้วม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวมนัสชนก  เวียงระวัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวจำรุวรรณ  แสงพันธ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวหวันยิหวำ  เจริญศิลป์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวปำณจรีย์  มุ่งครอบกลำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวพุทธวรรณ  ค ำรุณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวณัฐมน  ทรัพย์นำคี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยเจษฎำ  พุ่มบุตร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวจินต์ภัทรำ  เดชมัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวนรำวัลย์  โวหำรพจน์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวปรียำภรณ์  พุ่มเกตุ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำววิมพ์วิภำ  บุญกิจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยวีรภัทร  สิงห์เปรม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยกฤษฎำกร  ค ำรุณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยรัชภูมิ รอดเจริญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยธนภัทร พินิจวงค์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวนำตยำ  สังข์อ่อน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยกิตติพงษ์  บุญญพันธ์  กรรมกำร 
4. นำยปำรวัฒน์  แก้วบุรี  กรรมกำร 
5. นำยศตำนนท์  สินนำศ  กรรมกำร 
6. นำยเกรียงไกร  ยันต์วิเศษ  กรรมกำร 
7. นำงสำวนิภำวรรณ  นำคอ่ิม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวนิภำวรรณ  นำคอ่ิม  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวภูริภำ  นำหุ่น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยกิตติพงษ์  บุญญพันธ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยมนัส อินทร์จันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวประภำสิริ สินนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวกัลยุดำ  พันธ์สน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยภำคภูมิ เมืองพรวน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยปำรวัฒน์  แก้วบุรี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยพชรพล  หว่ำงเชื้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยธีรวัฒน์  จั่นจีน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวรชตกร  ทิมจีน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวลัลนำพร  เหลือบุญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยศตำนนท์  สินนำศ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวจินตนำ  เสือเพ็ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวธีรดำ  จันทร์งำม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวรวินันท์  มีเหลือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยอนุวัฒน์  แดงกลำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยเกรียงไกร  ยันต์วิเศษ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยณัฐณรงค์  คูละสะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยธวัชชัย  ภูมิโชติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยณัฐวุฒิ  เนียมหอม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยกิตติศักดิ์  แสงฟ้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงบังอร  อ่วมแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวณัฐกำนต์  นุเวที  กรรมกำร 
4. นำงสำวฐนัชชำ  จันทร์เดช  กรรมกำร 
5. นำงสำวสรัญญำ  บุญมั่น  กรรมกำร 
6. นำยปำรเมศ  ดีพร้อม  กรรมกำร 
7. นำยกีรติ  บัวศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยกีรติ  บัวศรี  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยปฏิพัทธ์  ตองกลิ่น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวณัฐกำนต์  นุเวที  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวกนกพรรณ  พันธ์อุดม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวจำรุพรรณ  จันทร์ดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวกัญญำรัตน์  อินจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวสุทัตตำ  บุญธำนี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวฐนัชชำ  จันทร์เดช  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยภูธเนศ เรืองบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวมินทร์ฐิตำ  หิรัณยธนำธิป  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวจิดำภำ  โหลทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวศุภำพร  มะลิวัลย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวสรัญญำ  บุญมั่น  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวกนกอร  ตองกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวรัตน์รวี  สุขสัมพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวเพ็ญพิชชำ  ดวงจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวพรพัชรนันท์  เพลิดเพลิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยปำรเมศ  ดีพร้อม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยภำนุพงศ์  สังข์ทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยสรเทพ  เทพภักดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยจักรภัทร  กลำงวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยณัฐพงษ์  เขม้น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/5 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำยเชษฐำ  เพชรคง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพรชิตำ  นำคสวน  กรรมกำร 
4. นำยจิรกฤษ  กลิ่นบุญรือง  กรรมกำร 
5. นำยพงศ์เทพ นิ่มรอด  กรรมกำร 
6. นำยสหรัฐ ภู่โฉม  กรรมกำร 
7. นำยนพอนันต์  พุ่มแฟง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยนพอนันต์  พุ่มแฟง  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวกันยำรัตน์  บำนแย้ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวพรชิตำ  นำคสวน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวณัฐพร  ชูพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวศศินิภำ โตสี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวศศิวิมล  โตสี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำววิจิตรำ มั่นระวัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยจิรกฤษ  กลิ่นบุญรือง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวอุ้มบุญ ทับชุ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยจิรพัฒน์  บุญมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวภัทรธิดำ บัวเทศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยนพรุจ มำตำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยพงศ์เทพ นิ่มรอด  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวสุพัตรำ  พรมนวม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยสุวรรณ  บำนนคร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวอำทิตยำ  พึ่งสกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยขจรเดช  เกตุบ ำรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยสหรัฐ ภู่โฉม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยศรำวุฒิ  แนมบำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยทิชำนนท์  บุญเหลือ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยเจษฎำ ชูสกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวสุทธิภัทร พงษ์สุวรรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกลยุทธกำร
ด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.4/6 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำร
ด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรให้รับทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 

1. นำงนิตยำ  มั่งมี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประนอม  ม่วงงงำม  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงศกร  ยืนยง  รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวหัทยำ นำคมี  กรรมกำร 
5. นำยนัตธวัตร์  บุญชู  กรรมกำร 
6. นำยอัษฎำวุธ  ตุ่มกร  กรรมกำร 
7. นำยทิโนทัย  ขวัญวงษ์  กรรมกำร 
8. นำงสำวอทิตญำ  เขียวจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวอทิตญำ  เขียวจันทร์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวเกศกนก  จันทร์มณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึ กษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวหัทยำ นำคมี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวสกำวรัตน์ อ่อนศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวสุทธิดำ เกิดทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยเจษฎำ  เกิดพงษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยสิทธิพล  ศรศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครู 
ที่ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยนัตธวัตร์  บุญชู  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยกฤษกุล ภู่ประเสริฐ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยกฤษณะ  สังคโห  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยเกียรติศักดิ์ จันทร์ศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยพนำเดช แต้มทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยอัษฎำวุธ  ตุ่มกร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยกิตติศักดิ์  ไชยมั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยณัฐพล  ทองสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยจรำยุทธ  ระย้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยวรำยุส  ทองยัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. นำยทิโนทัย  ขวัญวงษ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำงสำวจำรุวรรณ รุ่งคูหำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยสรรเพชญ  กิจนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยปัถยำวัชร  กันบังเกิด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวนพวรรณ  โพธิ์อนันต์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

มีหน้าที่     
  สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ ำ หรือที่บริเวณอำคำร 
แหล่งที่ไปม่ัวสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพ่ือน หำกมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปัญหำส่วนตัวในด้ำนต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรห้องเรียนแก้ไข แต่หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้นักเรียน บอกครู 
ที่ปรึกษำเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำวระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว  และสถำนศึกษำต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 


