
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/๑   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ 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.5/1 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  
มีหน้าที่  

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

1. นำยวันโชค  ขวัญเมือง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจุลจักร  จันทร์อิ่ม  กรรมกำร 
4. นำงสำวปภำวรินท์  ทองรี  กรรมกำร 
5. นำยตรีวุฒ  ครุธทอง  กรรมกำร 
6. นำยอภิสิทธิ์  หลวงนุช  กรรมกำร 
7. นำยภูธณวัฐ  คีรีวัลย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยภูธณวัฐ  คีรีวัลย์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวเนตรอัปสร  สังข์วงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยจุลจักร  จันทร์อิ่ม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวธิดำรัตน์  เชื้อประดิษฐ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวอภัสรำ  ภู่มณี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยกิตติพันธ์  อ้นเล่ห์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวกัญญำวีร์  บุญรัตน์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเรียน กำรบ้ำน โครงงำน หรือปัญหำกำรเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวปภำวรินท์  ทองรี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวปำริฉัตร  เปลื้องศรีรัมย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยหงส์หิรัญ  อ่ ำเคลือบ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวฟ้ำใส  บุสบัน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยชลธำร  อินธิเดช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยตรีวุฒ  ครุธทอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวณัฐิยำ  กันธำยอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวกัญญ์วรำ  เพ็งยำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยนพสิทธ์  หล่ ำสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวรวิสรำ  พูลนิ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยอภิสิทธิ์  หลวงนุช  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยนิภัทร  พวงพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยพีรพัฒน์  ใจทิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยณภัทร  แจ้งดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยสุทธิรักษ์  ศรีด ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  

 

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

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 5/2   
       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.5/2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยยุทธชัย  จันทร์สำยทอง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธีรพงษ์  เฟื่องพันธ์  กรรมกำร 
4. นำงสำวอัยญดำ  เสือจันทร์  กรรมกำร 
5. นำงสำวสุพัชญำ  โพธิ์รุณ  กรรมกำร 
6. นำยนวภพ  ประฐม  กรรมกำร 
7. นำงสำวฉัตรรดำ  ประพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวฉัตรรดำ  ประพันธ์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวพิไลพร  นุชปำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยธีรพงษ์  เฟื่องพันธ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวสุชำดำ  ทองค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยปฐมพงศ์  ลอยเอี่ยม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวอำรียำ  กำฝำก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวฐิตำ  อ่องเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวอัยญดำ  เสือจันทร์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำววรรณภำ  พุฒสลัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวสุภัสสรำ  ค ำเมฆ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวนลินนิภำ  เพ็ชรนิล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำววรัญทยำ  จันทร์ทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวสุพัชญำ  โพธิ์รุณ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวกุลณัฐ  บุญเทศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวสุธินันท์  ค้ำจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวมุทิตำ  แก้วไผ่ซอ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวรัชดำภรณ์  นุชปำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

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

1. นำยนวภพ  ประฐม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำงสำวมุทิตำ  นวลค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำงสำวสลิลทิพย์  พุ่มชุ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยจักรพงศ์  จุ้ยคลัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวธิดำรัตน์  สุดพันธุ์  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 5/3   
       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.5/3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงสำวสำยบัว  มูลทำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงรุจิรำ  คลังคง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวชนกำนต์ ชีววัฒนรัตน์  กรรมกำร 
5. นำงสำวสุวิมล  เลิศแตง  กรรมกำร 
6. นำยธนำธรณ์  สำยทับทิม  กรรมกำร 
7. นำยกิติภพ เพ็ชรคง  กรรมกำร 
8. นำงสำววรัญญำ  มิดชิด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำววรัญญำ  มิดชิด  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยธนโชติ  สังข์วงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวชนำกำนต์  ชีววัฒนรัตน์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวรดำมณี  ทัพไทย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยดุลยวิทย์  พุทธรัตนำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวจินดำหรำ  ปั้นส ำสี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวพรพิพัฒน์  เบ้ำเดช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวสุวิมล  เลิศแตง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวธนัชชำ  เอ่ียมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวเกวลิน  อิ่มเขียว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวพัชรี  มะลิวัลย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวณิชกำนต์  ผู้มีสัตย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยธนธรณ์  สำยทับทิม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวมุลิตำ  แก้วไผ่ซอ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวกัญจนำ  ศรชัย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวมนัสนันท์  อนันตะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวเจนจิรำ  จ ำปำงำม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

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

1. นำยกิตติภพ  เพ็ชรคง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยภูผำ  เนตรบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยศุภชัย  โตพันธุ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยณัฐวุฒิ  ศิริทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยนนทกร  มะเรือง  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 5/4   
       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.5/4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนฤมล  สุดเงิน  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศตกมล  หมื่อนรักษ์  กรรมกำร 
4. นำงสำวจีรำภรณ์ เกษรจรุง  กรรมกำร 
5. นำงสำวอธิติยำ  ทุเรียน  กรรมกำร 
6. นำยพีรพงศ์  ครุทธำ  กรรมกำร 
7. นำยวีรภัทร  สุทธนันท์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยวีรภัทร  สุทธนันท์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวธมลวรรณ  ทุมสี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยศตกมล  หมื่นรักษ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวณัฐรดำ  ครุฑจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยพัฒนพงษ์  พุ่มมำก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวจิณณพัฒน์  จูโล่ห์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยธนวัฒน์  มั่งมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวจีรำภรณ์  เกษรจรุง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวนิลำวัลย์  แจ่มนำรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวมุชิตำ  นัดชื่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวสุมินตรำ  นิ่มลพ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวฐิติมำ  ทิมแย้ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวอธิติยำ  ทุเรียน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวกมลวรรณ  ต่ำงถิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวจีรนันท์  ทองหล่อง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำววิชญำพร  สุวรรณโชติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยอนันตชัย  พุ่มสด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

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

1. นำยพีรพงศ์  ครุทธำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยวิชญ์วรนน  ขวัญวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยวรวุฒิ  น้อยอ่ ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยอริญชัย  สุขก ำแหง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยรติรัตน์  คล่องแคล่ว  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 5/5   
       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.5/5 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวปริญญำพร  สีปำน  กรรมกำร 
4. นำงสำวธนกมล  อินสุวรรณ์  กรรมกำร 
5. นำยณัฐวุฒิ  เปียบุญ  กรรมกำร 
6. นำยรชำนนท์  ศรีเงิน  กรรมกำร 
7. นำยวีรชัย  พิสำชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยวีรชัย  พิสำชัย  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวธนกมล  อินสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน  

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวปริญญำพร  สีปำน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวพัชรพร  จันทร์ศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวณัฐณิชำ  สุขเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยศำศวัต  ขวัญวงค์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยอภิสิทธิ์  มั่นคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวธนกมล  อินสุวรรณ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยวงศธร  ครุธหนู  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยจักรกฤษณ์  เอี่ยมปลัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยวันชนะ  ทับทิมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยสุทธิพงษ์  สุขกรีดิษฐ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยณัฐวุฒิ  เปียบุญ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยณัฐนนท์  ทองศรีวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยบุญฤทธิ์  เดชแฟง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยชลชำติ  มั่นอ่วม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวณัฐริกำ  ทับทิมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

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

1. นำยรชำนนท์  ศรีเงิน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยปฐวีร์  แก้วบุรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยปวีณ์กร  เคลือบแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำงสำวอรนิช  อ่อนสำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวรัตนำภรณ์  กองอรินทร์  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 5/6   
       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.5/6 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปำริชำติ  กุศล  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววัชรำภรณ์  บัวชุม  กรรมกำร 
4. นำยอนุรักษ์  สำยทอง  กรรมกำร 
5. นำงสำวอรพินท์  ถำวร  กรรมกำร 
6. นำยรัฐนนท์  อินนำค  กรรมกำร 
7. นำงสำววำรี  พุฒหอมโพธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำววำรี  พุฒหอมโพธิ์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยณทพัชร  โกกิลำวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำววัชรำภรณ์  บัวชุม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวทิพวรรณ  นำคมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวณัฐกำนต์  เต็งแย้ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยธีรภัทร  ไก่แก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยรัชชำนนท์  เข็มพล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยอนุรักษ์  สำยทอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวนรินดำ  คงพูล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยณฐพงศ์  จันทร์ทิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวเขมินทรำ  โพธิ์คง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยประวิทย์  อ่อนกล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวอรพินท์  ถำวร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยภูธเนศ  ตุ่นแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยเจษฎำ  พุทธกรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยธีรภัทร  บุญมั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวปำนชีวัน  ทิพย์ปิ่นวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

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

1. นำยรัฐนนท์  อินนำค  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยภำนุวัฒน์  ปุญญประภำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยกฤตภพ  บัญฑิตเจริญกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำงสำวนันทิยำ  ทรมำศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยเอกชัย  ครุฑจู  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 

 


