
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  104/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/๑   
       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.2/1 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   ประธานกรรมการ 
2. นำงสำวพัทธนันท์ สวัสดี  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กหญิงนภิวรรณ  นำคอ่อง  กรรมการ 
4. เด็กชำยภัคธร  ศรีบุ่งง้ำว  กรรมการ 
5. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทยบุตร  กรรมการ 
6. เด็กชำยพีรพัฒน์  สั่งสอน  กรรมการ 
7. เด็กหญิงภรภัทร  เต่ำเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงภรภัทร  เต่ำเล็ก  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงณัฐพร  ฟักโต  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงนภิวรรณ  นำคอ่อง  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กหญิงชลิตำ  พู่จีน  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กหญิงอรไพลิน  เพ็ชรประดับ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กชำยวชิรวิทย์  เข็มแก้ว  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กหญิงเบญจมำศ  เดือนแจ่ม  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยภัคธร  ศรีบุ่งง้ำว  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กชำยศักดิ์ระวี  บรรเทำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยวัฒนพงศ์  พรหมภิรำม  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กหญิงพิชชำพร  ใจทิพย์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยอ่ ำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทยบุตร  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กหญิงศลิษำ  ศรีอำวุธ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กหญิงวรัทยำ  รอดเมล์  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กหญิงจิรภิญญำ  สั่งสอน  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กหญิงณัฐณิชำ  มีบุญ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กชำยพีรพัฒน์  สั่งสอน  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยนรำวิชญ์  พุ่มชุ่ม  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยหัตถชัย  เถินสุวรรณ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงนภิสรำ  ชั่งทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงณัฐิดำ  บัวจันทร์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/2   
       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.2/2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 

1. นำงสำววิมลรัตน์ บุญคง   ประธานกรรมการ 
2. นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กชำยพิชญำ  ช่ำงจ่ำย  กรรมการ 
4. เด็กหญิงอำรยำ  ดำเพ็ง  กรรมการ 
5. เด็กชำยธนำกร  ฤทธิ์ขันธ์  กรรมการ 
6. เด็กหญิงดวงพร  เสือจิ๋ว  กรรมการ 
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บำงเฟื่อง  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บำงเฟ่ือง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงอุมำกร  แก่นจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยพิชญำ  ช่ำงจ่ำย  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กชำยกฤษฎำ  บุญธปัญญำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กชำยธนโชติ  หงส์ประภำส  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กหญิงรัตน์เกล้ำ  เพ็ชรเสนำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กชำยธนกฤต  ก ำเนิดพันธุ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงอำรยำ  ดำเพ็ง  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กหญิงจิดำภำ  สุขทรัพย์ทวีผล  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กหญิงสุโขทัย  อยู่เชื้อ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กชำยอชิตะ  บุญสำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กชำยกิตภณ  สังข์ทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยธนำกร  ฤทธิ์ขันธ์  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กชำยพชรพล  แสงสุวรรณ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กชำยธนภูมิ  แก้วอ่อน  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กหญิงเบญจพร  จินวงศ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กหญิงอรนลิน  วิชัยสุนทร  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กหญิงดวงพร  เสือจิ๋ว  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงพรทิพำ  เพ็งยิ้ม  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงสุชำวดี  แสงพันธ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยน ำโชค  กำญจนำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยสุวรรณภูมิ  แสงกระจุย  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/3   
       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.2/3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงสำวนงนุช  แสงทอง   ประธานกรรมการ 
2. นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กชำยธิติวุฒิ  เพชร์ประดับ  กรรมการ 
4. เด็กชำยสหรัฐ  ศรีนวล  กรรมการ 
5. เด็กหญิงจิรำพัชร  อินตุ๊  กรรมการ 
6. เด็กชำยกฤชนัท  วุฒิวงศ์  กรรมการ 
7. เด็กชำยณัฐชนน  อินขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กชำยณัฐชนน  อินขุนทด  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยนครินทร์  เคนซุ่ย  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยธิติวุฒิ  เพชร์ประดับ  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กชำยจำรุวัตถ์  บุญก ำจัด  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กชำยภูมิพัฒน์  สงเครำะห์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กหญิงเกวรี  เจริญเรืองเดช  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กหญิงณัฏฐริกำ  พงสะพัง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอ 
ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยสหรัฐ  ศรีนวล  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กชำยวิริทธิ์พล  ม่วงเกตุ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยชิษณุพงศ์  พันธ์แก้ว  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กหญิงรุจิรำ  แสงอรุณ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กหญิงณัฐณิชำ  เกตุสวย  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงจิรำพัชร  อินตุ๊  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กชำยธนกร  ทับแปลง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กชำยวรำยุส  เพ่ิมพล  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กหญิงสุจินดำ  อำนนท์  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กหญิงธีรดำ  แสงฉำย  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   

มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กชำยกฤชนัท  วุฒิวงศ์  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยณวัฒน์  ป้องขันธ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยนฤภร  แท่นทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงพิจิตตรำ  รอจิต  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงขวัญข้ำว  นำคมี  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/4   
       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.2/4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงสำวฐิตินำฏ ปันโงน   ประธานกรรมการ 
2. นำยอธิพันธ์ ชัยศรี  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กหญิงบัณฑิตำ  ธรรมปรีชำ  กรรมการ 
4. เด็กชำยภูริ  ล ำใย  กรรมการ 
5. เด็กชำยกิตติศักดิ์  ทับยำ  กรรมการ 
6. เด็กหญิงวรำภรณ์  ลบเกิด  กรรมการ 
7. เด็กหญิงภัทรำวดี  ปวนทำ  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงภัทรำวดี  ปวนทำ  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงณัชชำ  บัวสะอำด  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงบัณฑิตำ  ธรรมปรีชำ  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กหญิงจิรัชญำ  ตุ้มต้อ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กชำยระพีพัฒน์  หิรัญหลวง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นสุข  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กหญิงสิรำวรรณ  คชมำศ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยภูริ  ล ำใย  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กหญิงนลินนิภำ  ชิตพันธ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยสืบศักดิ์  ทิพย์ประเสริฐ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กหญิงพัชรีพร   ค ำเท่ียง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กหญิงณัฐวิภำ  สังข์ท้วม  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยกิตติศักดิ์  ทับยำ  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กชำยศุภชัย  ตำคม  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กชำยธรรมสรณ์  บัวผัน  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กชำยณัชพล  ทองพลอย  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กชำยสุรสิฐ  บุญธปัญญำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กหญิงวรำภรณ์  ลบเกิด  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงวรำภรณ์ ชัยมั่น  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงพัชรีพร   ค ำเท่ียง  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีเงิน  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงศุภัชญำ  สุวรรณวงศ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/5   
       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.2/5 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร  ประธานกรรมการ 
2. นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กหญิงจิตร์ตรำ  ดอกกระถิน  กรรมการ 
4. เด็กชำยอภิวัฒน์  คงรอด  กรรมการ 
5. เด็กหญิงธัญญรัต  โลหะจันท์  กรรมการ 
6. เด็กหญิงจิตร์ตรำ  ดอกกระถิน  กรรมการ 
7. เด็กหญิงลดำวรรณ  เพิ่มสุข  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงลดำวรรณ  เพิ่มสุข  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยรัฐภูมิ  พละทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึ กษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงจิตร์ตรำ  ดอกกระถิน  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กชำยสังสิต  ไกรทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กชำยสิรำยุ  จินนิน  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กชำยธนะพงษ์  แซ่ปึง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กชำยสุทธิกำนต์  ธูปทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยอภิวัฒน์  คงรอด  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กชำยภูริพัฒน์  เสนำะเสียง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยพีรพัฒน์  พันทวี  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กชำยศุภกร  ปำนทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กชำยนฤสรณ์  บุญภักดี  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงธัญญรัต  โลหะจันท์  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กชำยชัยนันท์  แสนผ่อง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กหญิงกฤษติกำ  แจ่มฟ้ำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กชำยณรงค์ศักดิ์  ศรีจักร  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กชำยอรรถพล  ศรีวะอุไร  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   

 

มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
 

1. เด็กหญิงจิตร์ตรำ  ดอกกระถิน  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงปุญญิสำ  พุดลบ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงวรัญญำ  ทัดโต  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงรัตนำภรณ์  เห็มสุวรรณ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงปณิตำ  ข ำจันทร์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/6   
       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.2/6 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

1. นำงฐิติพร  เทียนศรี   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ณัฐสุดำ  นงค์แย้ม  รองประธานกรรมการ 
3. เด็กหญิงวริศรำ  น้อยเจริญ  กรรมการ 
4. เด็กชำยพงศธร  ธูปทอง  กรรมการ 
5. เด็กชำยศุพลวัฒน์  ท้วมอยู่  กรรมการ 
6. เด็กหญิงนริศรำ  เจริญสิน  กรรมการ 
7. เด็กหญิงศุภำวรรณ  ภูผำสุข  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงศุภำวรรณ  ภูผำสุข  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงนิภำธร  ท ำนอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงวริศรำ  น้อยเจริญ  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กหญิงศศิมำ  ก่ ำจ ำปำ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กหญิงกฤติกำนต์  เขียวฤทธิ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กหญิงจุฑำมำศ  ทุเรียน  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กหญิงรมิดำ  รัศมีเด่นดวง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยพงศธร  ธูปทอง  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กชำยเตวิช  ผิวขำว  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยณัฐกิตติ์  อินเจือจันทร์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กชำยศุภกร  ภู่เขียว  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กชำยณัฐพงษ์  พรมชำติ  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงนริศรำ  เจริญสิน  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กหญิงศุปริมณฎำร์  จันทร์เชื้อ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กหญิงวรกำนต์  จันทร์ทิม  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เกตุบ ำรุง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กชำยอภิรักษ์  ขวำนทอง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   

มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กชำยศุพลวัฒน์  ท้วมอยู่  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยเอกพงศ์  ชูโฉม  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยวำยุ  พรำมศิริ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยภำนุวัฒน์  ศรีสุข  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยพลกฤต  ใจเร็ว  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 2/7   
       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.2/7 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

มีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป 

1. นำยภูวิศ ครุฑหลวง   ประธานกรรมการ 
2. นำยชัยรัตน์ สังข์ศรีแก้ว   รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.ชไมพร ศรศักดิ์  รองประธานกรรมการ 
4. เด็กชำยนิวัติวำร  เสถียรดี  กรรมการ 
5. เด็กชำยอรรถพล  โยปัง  กรรมการ 
6. เด็กชำยเอกพันธุ์  มีใย  กรรมการ 
7. เด็กชำยธนดล  แก้วพลงำม  กรรมการ 
8. เด็กหญิงวิลำวัณย์  เรืองศรี  กรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงวิลำวัณย์  เรืองศรี  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยธีรเจต  มีใย  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยนิวัติวำร  เสถียรดี  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน   
2. เด็กชำยธนำธร  วงษ์พันธุ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชำ  เกษรจรุง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน   
4. เด็กชำยรัฐภูมิ  โพธิ์รอด  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
5. เด็กหญิงสุภำพร  ไกรสิทธิ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 

 

มีหน้าที่  
  ช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนใน
ห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครู 
ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยอรรถพล  โยปัง  รองหัวหน้าห้องฝ่ายการงาน 
2. เด็กชำยนิวัติวำร  เสถียรดี  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
3. เด็กชำยมนชิต  ปำละกูล  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
4. เด็กชำยปิติ  แสงศรี  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
5. เด็กชำยณัฐกฤต  สะเอียบคง  นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยเอกพันธุ์  มีใย  รองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรม   
2. เด็กหญิงสุจิรำ  เมธีธ ำรง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
3. เด็กหญิงธนพร  กล่ ำฮวบ  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
4. เด็กหญิงภูริชญำ  บำงเฟ่ือง  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   
5. เด็กชำยณัฐวุฒิ  เฉิดฉำย  นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม   



มีหน้าที่  
 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆเพ่ือใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กชำยธนดล  แก้วพลงำม  รองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยอนุรักษ์  เสือพันธ์  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยพำยุ  กุยแก้ว  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยธีรภำพ  สิทธิโสภณ  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยพสิทฐ์  โพธิ์รอด  นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 

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 

  
 

 


