
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1   
       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.2/1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำรด ำเนินงำน… 

1. นำงสำวนงนุช แสงทอง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยภูวิศ ครุฑหลวง  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงกุลนันทน์ มุ่งหมำย  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ สุต๊ะเขตต์  กรรมกำร 
5. เด็กชำยณัฐนันท์ นำดี  กรรมกำร 
6. เด็กชำยจำมิกร มีเหลือง  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงนภสร โพธิ์ข ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงนภสร โพธิ์ข ำ  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยณัฐพงษ์ เต็งแย้ม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชำยสุรพงษ์  ทรำยค ำ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงกุลนันทน์ มุ่งหมำย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงสุพรรษา อินทรง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยปำพจน์  โตระโหง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยบุณยกร  อินเลิศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงนันทรัตน์ จันทร์ชื่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงพิชชำ  สุต๊ะเขตต์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงมณีภรณ์  ต๊ะคิงสำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงวณัชพร  ทองนุ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงกำนต์รวี  ตุ่นแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงณิชำรีย์  ดีตั๋น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยจำมิกร  มีเหลือง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยนัฐวุฒิ  มำรศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยนิติพงษ์  น้อยทำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงสุพิชฌำ  ก ำเนิดพำยัพ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงวรรณภำ  ทองทุ่ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



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

1. เด็กชำยณัฐนันท์  นำดี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยณรงค์ศักดิ์  แก้วจินดำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยตรีเทพ  อ่ ำนำมอญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงกิติภรณ์  แจ่มฟ้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงสิริวิมล  หมู่ข ำ  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 2/3   
       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.2/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำรด ำเนินงำน… 
 

1. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี  ประธำนกรรมกำร 
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรี  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงกนกรดา พ่ึงศักดิ์  กรรมกำร 
4. เด็กชายสุทธิพงษ์ คําเทวา   กรรมกำร 
5. เด็กชำยพรสถิต ศรีสุวรรณ์  กรรมกำร 
6. เด็กชำยวำรินทร์ วำดอินทร์  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรศรี  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงสุชัญญา พูลมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชายธีธัช  ลิ้มภูษิตเจริญ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงกนกรดำ พ่ึงศักดิ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงณัฐชำ ทองอิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงนันทกำ ข ำริด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงณัฐธิดำ หมั่นเขตรกิจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงณัฐนิชำ หมั่นเขตรกิจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยสุทธิพงษ์ ค ำเทวำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยเมฆินทร์ มีอำหำร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยพลวัต คล้ำยยำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยภุชงค์ อินเรือน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยกฤติพง์ เอ่ียมมำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยวำรินทร์ วำดอินทร์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยชัยฤทธ์ ผกำมำศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงสุธิมำ ใจชื้น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยสุภกฤต พละทรัพย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงภูพิงค์ ม่วงวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยพรสถิต ศรีสุวรรณ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยธนพัฒน์ พุ่มบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงวรรณวิษำ สมจิตต์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยศิรวิชญ์ ค ำทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยอภิวัฒน์ หมอช้ำง  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 2/4   
       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.2/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำรด ำเนินงำน… 
 

1. นำงสำวรัตมณี อุ่มโอรำญ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณัฐวุฒิ นุชเปรม  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงพรำววดี เวียงสี  กรรมกำร 
4. เด็กชำยศุทธิกร ใจดี  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิ์อนันต์  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงรินลดำ คงพูล  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงนันทิมำ ศรศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงนันทิมำ ศรศรี  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยธฤต สังขวุฒิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กชำยชยณัฐ  สำยจีน  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงพรำววดี เวียงสี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยพรพิฆเนศร์ เรืองจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงธมนวรรณ บุญทวี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงอลีนตำ แก่นของ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยธรีโชติ เอี่ยมเขียน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยศุทธิกร ใจดี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงปภำวรินทร์ กำรกิจ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยมนตรี บุญเกิด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยศรศิลป์ บุตรช้ำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ อินกอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงรินลดำ คงพูล  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยพีระภัทร์ ยิ้มรอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เดก็ชำยณัฐภัทร แก้วสำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงสุธำสินี โตจริง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยเดชภูมินท์ บัวเข็ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิ์อนันต์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยชยำกร อิ่มพิทักษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยรังสิมันร์ บุญทวี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยชนินทร์ เกตุคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงสุธำสินี โตจริง  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 2/5   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย 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 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวพัทธนันท์ สวัสดี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรณวรรธณ์ ทรัพย์ประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงสุภัสสร บรรเทำ  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงสำริสำ รัตนพลธี  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงวิภำพร สุขหล้ำ  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงจิตชำดำ จินำเกตุ  กรรมกำร 
7. เด็กชำยศุภกิตต บำงทวี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กชำยศุภกิตต บำงทวี  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงศศิวิมล แสนเหมทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงนพรัตน์  น่วมเจริญ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงสุภัสสร บรรเทำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยจักรเพชร อยู่สุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยเขษมศักดิ์จันทร์โถม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงกัญญพัฒน์ ผ่องนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงกัญญภัทร เล็กอ่อง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงสำริสำ รัตนพลธี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงเปมิกำ จ ำรัส  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เขียวพุต  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยวรำยุ ทิพยโหมด)  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยภำณุวัฒน์ เครืออยู่   นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงจิตชำดำ จินำเกตุ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยดนัย กลิ่นเจำะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงอนัญญำ นำคข ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงธนัชชำ ปำปะไพ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงยุวฤดี เต๊ะปำนัน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงวิภำพร สุขหล้ำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงปำนปรีญำ ทองนิล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยธรำวัฒน์ เจริญพินิช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยธีรเดช อิทรภักดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยศิวกร ชลฤทธิ์  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 2/6   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุโขทัย 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 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวฐิตินำฏ ปันโงน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยนัทธพงศ์ กลิ่นสน  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงเบญญำภำ เกตุเอ่ียม  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงวรัทยำ เกตุบ ำรุง  กรรมกำร 
6. เด็กชำยอพิเดช กองสมบัติ  กรรมกำร 
7. เด็กชำยธีรเดช โตจริง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยธีรเดช โตจริง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยพงศ์   ด ำริห์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงกัญญำพัชร อินทร์มำลัย  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยนัทธพงศ์ กลิ่นสน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยนพพล พินแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยชิษณุพงศ์ ชูพันธ์)  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยภูมิระพี ค ำเก่ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงวิชิตำ สุดภุ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงเบญญำภำ เกตุเอ่ียม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยธนวัฒน์ เขียวจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยนิติพัฒน์ เจริญผล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงนฤมล จงกลนี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยวรภพ เทศทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยอพิเดช กองสมบัติ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยณัฐชำนนท์ นุ่นทะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยชนนน กันภัย.  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยธนำดุล คชำธำร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยปกรณ์เกียรติ โพธิ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่.. 
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงวรัทยำ เกตุบ ำรุง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยกรวิทย์ บุญฟัก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยธนำวุฒิ ฮ่วนสกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยธีรนนท์ ค ำมูล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยพรภพ ศรีวิเศษ  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 2/7   
       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.2/7 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 
 

1. นำยชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุภำพร ปัญญำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยณัฐพนธ ถำวร  กรรมกำร 
4. เด็กชำยพชร สันติประชำ  กรรมกำร 
5. เด็กชำยจิรำวัฒน์ ค ำศรี  กรรมกำร 
6. เด็กชำยธนโชติ แพรบุตร  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงสุกัญญำ อำจรอด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงสุกัญญำ อำจรอด  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยสิทธิชัย สุขเสริฐ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงชลธิชำ  อ่ ำวงษ์  ผุ้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยณัฐพนธ ถำวร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยณัฐพล ส ำลี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยนัทธพงศ์ เถำวัลย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยนันทกร ฉุยฉำย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงกัลยำพร อินชำญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยพชร สันติประชำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยพีรพัฒน์ พละทรัพย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ รอดกสิกรรม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงสุพัชชำ วรรณมณี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยเอกกวิน น้อยยม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยธนโชติ แพรบุตร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยวงศกร ปำนบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยณัฐวุฒิ หว่ำงเชื้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยธนกร ประดิษฐ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กชำยพงศกร มั่งมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
 

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

1. เด็กชำยจิรำวัฒน์ ค ำศร ี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงกำนต์ธิดำ แดงกลำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญตำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงเนตรอัปสร โตเย็น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เดก็หญิงวรรณวิสำ วงศ์เจี้ยม  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 

 
 


