
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงรวีวรรณ  สุขรอด  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยณัฐคุณ เข็มเพ็ชร  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงสุธำสินี คันธนำ  กรรมกำร 
5. เด็กชำยนฤสรณ์ ศรเทียน  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงมัณฑิตำ มิดชิด  กรรมกำร 
7. เด็กชำยชลิตพงศ์ พุ่มแตง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กชำยชลิตพงศ์ พุ่มแตง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยณัฐพงษ์ เต็งแย้ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปิ่นรัตน์  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยณัฐคุณ เข็มเพ็ชร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงพรวดี อำจมำก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยธนโชติ ม่วงตำล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงต้นน้ ำ หนำนกระโทก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยอำชวิน วิงวอน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงสุธำสินี คันธนำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงขวัญนภำ สุขมำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยภูริชญำ ศรีวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงรุ้งดำว  ป่ำถ่อน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยอัครวินทร์ เขียวฤทธิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงมัณฑิตำ มิดชิด  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงวำรุณี พ่ึงหวัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยปัณณวัฒน์ เสือนำมอญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีนวล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยศุภกฤต นกเพ็ชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยนฤสรณ์ ศรเทียน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญบ ำรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยรวิพล บุญธปัญญำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงอภิชญำ  แสงสว่ำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยธีรเทพ พูลสวัสดิ์  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/2   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/2 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงจิดำภำ  เข็มพล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ   รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำย ธนกฤต  โลหะจันที  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงปนัดดำ  หงส์ธนกุล  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงนฤมล จิตรตระกูลวิริยะ  กรรมกำร 
6. เด็กชำยณัฐศักดิ์  สรรเสริญ  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงสุทธภำ  ยนต์นิยม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงสุทธภำ  ยนต์นิยม  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยชัยยสิทธิ์  สังข์ท้วม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชำยพงศธร  ทองศิล  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำย ธนกฤต  โลหะจันที  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยกิตติพงษ์ ทะวงษ์เงิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยนัทธพงศ์ ไตรรัตน์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยธนกร จ ำปำทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงอริสำ ด่ำนกลำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงปนัดดำ  หงส์ธนกุล  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์ตรง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข ำจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงวัชรวลัย ศรีเนตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงสิดำพร กังวำล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยณัฐศักดิ์  สรรเสริญ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยวสุพล กองแม่  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยณัธพัสกรชณ์ วงษ์เวียน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงนันทวรรณ ชูหน้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยวรัญชิต ประทุมศำลำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

 
/มีหน้ำที.่..  

 



 
มีหน้าที่  

  จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กำรเล่นดนตรี กีฬำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือน ๆ เพ่ือใช้เวลำว่ำงให้ เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
 
คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

1. เด็กหญิงนฤมล จิตรตระกูลวิริยะ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงปิยนันท์ พ่ึงกุศล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยวุฒิพงษ์  น้อยอ่ ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงชำลิสำ อินประจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยกฤติพงษ์ สวัสดี  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/3   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวณัฐสุดำ นงค์แย้ม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธรรมปพน บัวเขียว  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงพรชนก สงวนทรัพย์  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงสุชำนันท์  ช่วยหล ำ  กรรมกำร 
5. เด็กชำยอภิสิทธิ์ ใจดุ  กรรมกำร 
6. เด็กชำยจีระศักดิ์  สังตะโม้  กรรมกำร 
7. เด็กชำยอภิชัย  โสตะศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยอภิชัย  โสตะศิริ  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยพชรพล บัวป้อม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงจันทร์จิรำ  คุ้มเณร  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงพรชนก สงวนทรัพย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงณัฐนิชำ แหยมอ่อน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เลื่อนลอย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยศรุต  ขันกสิกรรม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยธนำวีร์  บำงทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงสุชำนันท์  ช่วยหล ำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงกชกร คงสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงกัญญำวีร์  คงรุ่ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงณัฐมน ศรศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงจิรำภำ นิ่มขำว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยจีระศักดิ์  สังตะโม้  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงปนัสยำ ทรงส ำรำญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงนลินนิภำ แสงตะวัน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงพัชรำวรรณ ด้วงฉิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยอนุชิต ต้องสู้  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยอภิสิทธิ์ ใจดุ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยอำณัติ พร้อมวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยศุภกฤต ชำวนำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยอัษฎำยุธ  แก้วบัวดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยกอบชนม์  ชัยมั่น  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/4   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำยมนตรี  ขอบุญ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูล  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงกนกพร พละทรัพย์  กรรมกำร 
4. เด็กชำยสิทธินนท์  พรมวงศ์  กรรมกำร 
5. เด็กชำยชนสิษฎ์  นรำกรณ์  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงวรกำนต์  จันทร์ทิม  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงรุ้งลำวัลย์  ทัพไทย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงรุ้งลำวัลย์  ทัพไทย  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยพิชัยยุทธ หนูค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชำยอภิมุข  นุพิศรี  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน  

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงกนกพร พละทรัพย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงณัฐชำนันท์  แจ่มข ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงสุมินตรำ อินอยู่  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงปภัสสร  มิ่งมิตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงศุภิสรำ สุวรรณวงค์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยสิทธินนท์  พรมวงศ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยปฏิภำณ   โตพันธุ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยคมกฤต  น้อยอ่ ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยวัชรพงศ์  เพลิดเพลิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยนฤดม ค ำเผือก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงวรกำนต์  จันทร์ทิม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงชำลิสำ  ดนตรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงณฐพร  จุ้ยวงษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงพิมพ์วิมล แก้วกัญจะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงวิรัญญำ เกษเพชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที่… 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยชนสิษฎ์  นรำกรณ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยธนวินท์  บัวค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยอุดมชัย ถิรำยุ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยเกียรติภูมิ  โพธิ์วัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยอัครพนธ์ เพ็งบุตร  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/5   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/5 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวจำรุพร สวนปลิก  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิจิตรำ ฉลวย  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงกวินตำ พิณศรี  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงสุกัลญำรัตน์ ธูปทอง  กรรมกำร 
5. เด็กชำยภำวัต สังข์ต้อง  กรรมกำร 
6. เด็กชำยสพล โพธิ์แดง  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิงห์ใจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิงห์ใจ  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยปวรปรัช สุขเสริฐ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชำยทีปกร  สังข์วงค์  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงกวินตำ พิณศรี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยกิตินันท์ ศรีศิลป์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงศุภวรรณ ไทยบุญมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงณัฐชยำ อยู่บุญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยสิทธิศักดิ์ ทิพย์พันธุ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงสุกัลญำรัตน์ ธูปทอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงจิณณพัต ชุ่มอ้ำย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิโชติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยบวรรัตน์ อ่องเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยคณิศร พันธ์ตรุษ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยสพล โพธิ์แดง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงศรสวรรค์ สุขเกตุ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงปุณยำนุชย์ อ่องเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยจิรวัฒน์ เชื้ออภัย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงศุภรัตน์ หำญนอก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่..  

 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยภำวัต สังข์ต้อง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยกิตติพงศ์ ทัพศิริ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยภัคพล แซ่ห่ำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงสุจิตตรำ สำสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงยุวดี นำครินทร์  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/6   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/6 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวสุพรรษำ แจ้งแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุพัตตรำ หลักค ำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงภควดี ทรัพย์นำคี  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงนพรดำ  อินตำวิน  กรรมกำร 
5. เด็กชำยอัมรินทร์  เมืองเปลี่ยน  กรรมกำร 
6. เด็กชำยธนกฤต เกิดมี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยธนกฤต เกิดมี  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงนพรดำ  อินตำวิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงภควดี  ทรัพย์นำคี  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงภควดี ทรัพย์นำคี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงกมลเนตร  พรมสอน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยณฐกร เขียวฤทธิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงนำรีรัตน์ สำยวิจิตต์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงจิดำภำ อโนดำษ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงนพรดำ  อินตำวิน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงอริสำ บุญพรม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงนภำภร  หล่อดงบัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยกรวิชญ์  รถคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยกรวิชญ์  รถคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยธนกฤต เกิดมี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงธนพร วงค์ธรรม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง อ้นกระโทก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยกวีวัฒน์ สุริยะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงอภิญญำ  ไชยอักษร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่.. 
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยอัมรินทร์  เมืองเปลี่ยน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยกรวิชญ์ นิเวศน์สันติสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงณัฎฐกมล พ่วงปำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงอณุภำ  ไชยมั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงชญำดำ วงษ์วรรณะ  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  
 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/7   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย  มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว  เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอำชนะยำเสพติด  ตำมกล
ยุทธกำรด ำเนินงำนแผนที่ ๓ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด(Potential  Demand)ที่ก ำหนดให้มุ่ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับประชำชน เยำวชนทั่วไป เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

          อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ห้องเรียนสีขำวของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
ประจ ำห้อง ม.1/7 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. ว่ำที่ ร.ต.สุชีพ ทองมำก  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเดือนงำม ศุภพงศกร  รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสุภัทรำ พุทธกรณ์  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สีใส  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์ แย้มกร  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงศิรัญญำ เกษตรวิทย ์  กรรมกำร 
6. เด็กชำยวิชชำกร สังข์วงศ์  กรรมกำร 
7. เด็กชำยทิชณุ สุวรรณวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยทิชณุ สุวรรณวงษ์  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงกมลฤดี เมฆสวรรค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงภริตพร  นุชปำน  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สีใส  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงวรรณวิษำ ข ำสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงณัฐชำ อ ำพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยอริยะ พรสวัสดิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยปิยพัทธ์ บัวจร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ แย้มกร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยธนโชติ อินจัน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงรุ้งนภำ บัวกล้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงวรัชยำ โพธิ์วัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยวิชชำกร สังข์วงศ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยธนวัฒน์ นักรบ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยสำธร ตุ้มพ่วง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยเอกพล อ่อนเชษฐ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำย พุฒิพงศ์ จันทร์ศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่.. 
 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงศิรญัญำ เกษตรวิทย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงวิภำวดี เกษเพชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงปรำริสำ ขลัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงสุวลักษณ์ น้อยหล่อง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงกรกนก น้อยวงศ์  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  17  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

(นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 


