
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/๑   
       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.6/1 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชวลิต  ร ำขวัญ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยประจวบ  ชูเชิด   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวนภัสสรณ์  ตันเฮง  กรรมกำร 
5. นำงสำวศิริวิมล  คล่องแคล่ว  กรรมกำร 
6. นำงสำวศุภกำนต์  นวรัตนำรมย์  กรรมกำร 
7. นำยภำนุพงษ์  ทองวิจิตร  กรรมกำร 
8. นำงสำวณัฐมน  ทองสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวณัฐมน  ทองสุวรรณ์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวเพ็ญนภำ  มีบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวนภัสสรณ์  ตันเฮง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวณัฐวดี  ทัดเทียม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวกรรณิกำร์  ก ำพล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวพิชญำภำ  ฝั้นสกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวพัชรวรรณ  อบเชย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวศิริวิมล  คล่องแคล่ว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำววัชรำ  อยู่เชื้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวนภำวรรณ  พูนเกษร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวภริดำ  กันทะเขียว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวกนกวรรณ  บุญทิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวศุภกำนต์  นวรัตนำรมย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวนริศรำ  เอื้อกุศลสมบูรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวศุภำพิชญ์  อ่วมแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยทวีชัย  กลับแสง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยพิภัชพงษ ์ เที่ยงแท้  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยภำนุพงษ์  ทองวิจิตร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยชัยวัฒน์  สำหร่ำย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยภควรรษ  ศรีส ำโรง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยทัยธนำวุฒิ  แสงสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยอภินันท์  เอกอินทร์  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 6/2   
       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.6/2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงสุพิชฌำย์ นวรัตนำรมย์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมัลลิกำ อรัญศรี  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพงศ์ภัค  กำรกิตติ์  กรรมกำร 
4. นำยศุภกิจ  หอมเย็น  กรรมกำร 
5. นำยณัฐภูมิ  วงษ์นุ่ม  กรรมกำร 
6. นำยณัฐพล  พยัคฆ์น้อย  กรรมกำร 
7. นำยปิยะณัฐ  แก้ววิหก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยปิยะณัฐ  แก้ววิหก  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวนันทิยำ  แหวนบัว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยพงศ์ภัค  กำรกิตติ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำววรรณวลี  จันทร์วงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวญำณิศำ  นำคสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยอริยะ  รักแย้ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวศิรประภำ  วัฒนพันธุ์สอน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยศุภกิจ  หอมเย็น  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยณัฐวุฒิ  ภูมิดำจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ่งกิจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวศศิวรรณ  ศรีเขื่อนแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวอำทิตยำ  โตพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยณัฐภูมิ  วงษ์นุ่ม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวสตรีรัตน์  ชูสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวปรำถนำ  แสงอรุณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวปวริศำ  เค้ำมูล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวชมพูนุท  ทีปต์นิภำธร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยณัฐพล  พยัคฆ์น้อย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยเอกรำช  ศรทรง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยศรันยู  ชูสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยสิทธิชัย  ฉ่ ำศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยพงศกร  พิณแก้ว  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 6/3   
       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.6/3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. น.ส.จินตนำ  อ่ิมพิทักษ์   ประธำนกรรมกำร 
2. น.ส.สิริอมร  หวลหอม  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอำภำภัทร  คงเล็ก  กรรมกำร 
4. นำงสำวน้ ำทิพย์  ภู่แก้ว  กรรมกำร 
5. นำยศำสตรำวุธ  พุฒฤทธิ์  กรรมกำร 
6. นำยโชคชัย  อินทร์สอน  กรรมกำร 
7. นำงสำวชลธิชำ  โปร่งนุช  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวชลธิชำ  โปร่งนุช  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยก้องภพ  ริมฝำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวอำภำภัทร  คงเล็ก  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวเกศรำ  เรืองข ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวปิยฉัตร  เกตุขำว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำววัชรีภรณ์  เทียมศร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวปดิวรดำ  ชื่นใจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวน้ ำทิพย์  ภู่แก้ว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวกมลฉัตร  ปั้นส ำลี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำววนิษำ  นิลวำศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวสุพรรษำ  จันทร์เดช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวณิชยำ  ศิลปศร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยศำสตรำวุธ  พุฒฤทธิ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยพีรพัฒน์  สุขฟอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยพัชรพล  ชูช่วย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยจิรวัฒน์  บรรเทำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวปรีญำภรณ์  ไกรทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยโชคชัย  อินทร์สอน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยก้องภพ  ไทยบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยสุวัฒน์  สวัสดิ์รักษำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยณัฐวุฒิ  ครุฑจู  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยพงษ์ศักดิ์  โตจริง  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 6/4   
       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.6/4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงมำรศรี  ลิ้นจี่  ประธำนกรรมกำร 
2. น.ส.ปิญำณี บูรณะชำต  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวศิลำมณี  สุขสม  กรรมกำร 
4. นำงสำวกฤติยำ  สุทธิชำติ  กรรมกำร 
5. นำยธนวัฒน์  จรุญชัย  กรรมกำร 
6. นำยพงศกร  อยู่มำก  กรรมกำร 
7. นำยพงศธร  แสงทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยพงศธร  แสงทอง  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวนพรัตน์  รอดคง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวศิลำมณี  สุขสม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวปิยมำศ  สิงห์โตแดง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยศรชัย  คล้ำยวิเชียร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยเมธำ  ดีชม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยศุภชัย  ข ำจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวกฤติยำ  สุทธิชำติ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวจันทร์ยำ  บุญน ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยธนพล  ค ำมูลตำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวพรสิริวรรณ  แก้วจัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวนิชำภัทร์  วงค์วรพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยธนวัฒน์  จรุญชัย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยสหรัฐ  เรี่ยมเจริญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยนวพร  ท้วมเสน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยภำนุพงศ ์ ข ำแจง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยวรรธนกร  ตองกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยพงศกร  อยู่มำก  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยวิทวัส  พลพิรำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยณัฐวุฒิ  เกษเพชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยณัฐวุฒิ  เกิดมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยธีรภัทร  พ่ึงหวำน  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 6/5   
       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.6/5 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำงวิไลพร  ฝั้นสกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. น.ส.กรรณิกำร์  หมูปิน  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวัชรพงษ์  เสือจันทร์  กรรมกำร 
4. นำงสำวศุภวรรณ  แซ่จ๋ำว  กรรมกำร 
5. นำงสำวธนัชชำ  พิมพัฒนำลัย  กรรมกำร 
6. นำยวรเดช  แสนสิทธิ์  กรรมกำร 
7. นำยรัฐศำสตร์  ปรำกฎวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยรัฐศำสตร์  ปรำกฎวงศ์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวกรรณิกำร์  ทิมแย้ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยวัชรพงษ์  เสือจันทร์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยเศรษฐสิน  จ ำรัสศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยธนำกร  บุญทะปัญญำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยทัศสุระ  เกิดช่ำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยนฤเดช  แก้วนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวศุภวรรณ  แซ่จ๋ำว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวอัจฉรำพร  กันนำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวนันทวัน  โพธิ์รอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวศิริพร  แซ่ด้ำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวขนิษฐำ  เปงยำวงษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวธนัชชำ  พิมพัฒนำลัย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวอัฐชญำดำ  เลิศล้ ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวศศิธร  มอระวรรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวเปรมกมล  อยู่จ ำรัส  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวจุฑำมำศ  ค ำนึก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยเฉลิมชำติ  นำคะเกศ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยวรเดช  แสนสิทธิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยอิทธิพล  ประโยค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยจตุพล  อ่องเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยศรุต  สินนำศ  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 6/6   
       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.6/6 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

1. นำยฉลวย  ลิ้นจี่   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมบัติ ประจุ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยรัชนำท  สำยค ำ  กรรมกำร 
4. นำยนภำรินทร์  สำหร่ำย  กรรมกำร 
5. นำยจิระพงษ์  จันทร์ทิม  กรรมกำร 
6. นำยวัฒนศักดิ์  ทองใบ  กรรมกำร 
7. นำยชัชภูมิ  ศรศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยชัชภูมิ  ศรศรี  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวสุดำวรรณ  จันทรำภักดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยรัชนำท  สำยค ำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยกิตติศักดิ์  ส้มโต  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยวัลลพ  ปิดทองค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยภูมินทร์  ค ำแสง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำววิลำวัณย์  วงเจี้ยม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยนภำรินทร์  สำหร่ำย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยวัชรพล  วิลัยวงษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยอภินันทน์  เดือนเพ็ญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวสุดำรัตน์  บรรเทำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยฐิติพงศ์  ด้วงนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยจิระพงษ์  จันทร์ทิม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำยณัฐกริช  บูรำณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยกนกศักดิ์  เคลือบแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยมนตกำนต์  เกตุพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวสุดำวรรณ  จันทรำภักดิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   



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

1. นำยวัฒนศักดิ์  ทองใบ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยสิทธิชัย  ลอยเลิศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยพรรษำ  โพธิ์สวรรค์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยรำชันย์  เกษรจรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยพงศ์ภรณ์  จุ่นคง  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 

 
 
 


