
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1   
       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.3/1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงสำวบุษรำภรณ โพธิ์ทอง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนภำศรี สงสัย  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงวิภำดำ โตะถม  กรรมกำร 
4. เด็กชำยชัยกร จังพำนิช  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงศิริญญำธร ชิดพันธ  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงกนกวรรณ ตุมบุตร  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงบุญยวีร ดวงจิโน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กหญิงบุญยวีร ดวงจิโน  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงดรัลพร พวงจินดำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงกชกร  เทพสุทิน  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงวิภำดำ โตะถม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงทิศำนรี โพธิ์ทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงดวงกมล บุญมั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงผุสดี พรมชำติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงลัทธวิตรำ หงษผวย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยชัยกร จังพำนิช  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยชัยกร จังพำนิช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงธีรนุช บุญเสือ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงภัทรินทร ลือเฟอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญงิพรธีรำ ทับทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงกนกวรรณ ตุมบุตร  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงวิชญำดำ มั่นระวัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยนพดล แกวสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงนันทนภัส ภูเอ่ียม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงมณิสรำ พุฒลบ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที่… 
 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงศิริญญำธร ชิดพันธ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงณัฐนรี มวงมูล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงพิมพพิชชำ บุตรำช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงวนันตญำ ขำวทุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงชำลิสำ ปำนรุง  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 3/2   
       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.3/2 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงกมลพรรณ แม้นอินทร์  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงจิรชญำ แนมบำง  กรรมกำร 
5. เด็กชำยธนชัย อิ่นค ำ  กรรมกำร 
6. เด็กชำยฐิติพงศ์ คงผดุง  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงผ่องนภำ บุญผ่อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงผ่องนภำ บุญผ่อง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงณัฐพร ศรทรง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงพีรวัส  เกิดกลำง  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงกมลพรรณ แม้นอินทร์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงนิธินันท์ พุฒสลัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เดก็หญิงกุลสินี มะเรือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มสว่ำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กหญิงนัฐชำพร โชติพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงจิรชญำ แนมบำง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงศลิษำ อำจปำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์มณี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงพิมพ์ญำดำ กำฝำก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงสุพิชญำ สุขเสริฐ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยฐิติพงศ์ คงผดุง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงภำรำดำ ชูวิทย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญงิชำลิษำ สกลฤทธิ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงณิชำกร อินกอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงนัฏฐำวีรพร  ทองปำน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

 
/มีหน้ำที.่.. 

 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงณิชำกร อินกอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยชินภัทร ก ำเพชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยนันทวัฒน์ เนียมน่วม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยไมตรี เพียงแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยพันทิวำ รอดจีน  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 3/3   
       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.3/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำยวัชรกฤษณ์ อินมี  ประธำนกรรมกำร 
2. เด็กหญิงไพลิน นวลหงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยศศิพงษ์ วรรณำ  รองประธำนกรรมกำร 
4 เด็กหญิงเนตรชนก  กันเชื้อ  กรรมกำร 
5 เด็กหญิงสุจิตรำ ทิมมณี  กรรมกำร 
6 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ค ำแสง  กรรมกำร 
7 เด็กหญิงณัฐณิชำ สีใส  กรรมกำร 
8 เด็กหญิงเพชรไพลิน ทองเทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงเพชรไพลิน ทองเทศ  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยเมฆพัฒน์ อยู่พ่วง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำยธีรภัทร์  นำคำ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงเนตรชนก กันเชื้อ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยวีรพงศ์ กรุมุติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยชัยพฤกษ์ ช่วยชูเผ่ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงจุไรวรรณ ศิริประโชติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยวรำยุส แก้วนำค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงสุจิตรำ ทิมมณี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงรุ้งลำวัลย์ ค ำเผือก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงกำนต์มณี ตำค ำอิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยรัชภูมิ เรืองเพ็ชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยนิธิชัย ทับทิมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงณัฐณิชำ สีใส  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงสุมำพร เถื่อนศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงสโรชำ โพธิ์รอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงประภัสสร สิทธิผล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงวันนิสำ ตันเฮง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่..  
 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ค ำแสง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงภำณุมำศ เมฆนิล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงพัณณิตำ ทิมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงพรนิภำ สมบูรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ศรีเมือง  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 3/4   
       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.3/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงรมณีย์ สร้อยสน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชัชวำล กันเพชร  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยณัฐภูมิ สอนทิพย์  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงปภัทรศรำ ทุ่มแตง  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงวนิดำ เงินค ำ  กรรมกำร 
6. เด็กหญิงวนิดำ เงินค ำ  กรรมกำร 
7. เด็กชำยกฤติพงศ์  นวลแยง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. เด็กชำยกฤติพงศ์  นวลแยง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงพรพิมล  คงดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงจิรำพร  จันทรำช  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยณัฐภูมิ สอนทิพย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงวนิดำ เงินค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงสโรชำ เต็มแบบ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยธนิต หอมเย็น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยอัฐทกำนนท์ หนูพุ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงปภัทรศรำ ทุ่มแตง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยวีรวัสน์ ชุ่มเย็น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยเตชิต แสนบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยธีรภัทร  ชูพันศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยสรยุทร รอคฉ่ ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กหญิงนิชธำวัลย์ ยิ้มทีม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยพิทยุตย์  เพ็งบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงภัตยำ แสงจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงปภัทรศรำ ทุ่มแตง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงสุพิชชำ เหมสิงท์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 

 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กหญิงวนิดำ เงินค ำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กหญิงปิยำพร ศรีสุวรรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กหญิงนพวรรณ กิตติกำขจร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กหญิงสำวิตรี ใจมีธรรม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  อินเรือน  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 3/5   
       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.3/5 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงสำวพรวนทอง ลำดปะละ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนิฐำพรรณ ช่ำงนำวำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กหญิงวรินยุพำ จำดไทย  กรรมกำร 
4. เด็กหญิงกัลยำวดี เจียนพันธ์  กรรมกำร 
5. เด็กหญิงกมลวรรณ อวดอ้ำง  กรรมกำร 
6. เด็กชำยคมสรร ดีดวงแก้ว  กรรมกำร 
7. เด็กชำยธีรภัทร์ สอนด้วง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยธีรภัทร์ สอนด้วง  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงนิชกำนต์ รัตนโสภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงอธิชำ  อ่องเมือง  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กหญิงวรินยุพำ จำดไทย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กหญิงจิรัชญำ ตุ้มต้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กหญิงพัณณิตำ มีเหลือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กหญิงณกุลรฎำ เมตมันกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวณัฐณิชำ ทองอิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กหญิงกัลยำวดี เจียนพันธ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วจินดำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กหญิงศิริพรรณ ทุเรียน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กหญิงวิไลรัตน์ คงทน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงชนม์นิภำ คุ้มภูเขียว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยคมสรร ดีดวงแก้ว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงกำญจนำ อ่อนจิ๋ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กหญิงปิยนันท์ เอ่ียมแสน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงกัลยำ สิงหะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงนงรัตน์ แก้วกัญจะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่..  

 



 
 

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

1. เด็กหญิงกมลวรรณ อวดอ้ำง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยณัฐกร บุญยัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยวัชรพล ค ำทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยชัพวิทย์ แจ่มอยู่  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยณัฐภัร บัวค  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 3/6   
       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.3/6 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงกัณฐ์ลดำ แสงศิลป์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยกลวัชร แย้มพลำย  กรรมกำร 
4. เด็กชำยสรำยุทธ เกตุขำว   กรรมกำร 
5. เด็กชำยนภัสกร ธรรมรำช  กรรมกำร 
6. เด็กชำยจิรภัทร บุญเส็ง  กรรมกำร 
7. เด็กชำยพิชญะ พวงพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กชำยพิชญะ พวงพันธ์  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กชำยเปมมทัตต์ อยู่คอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงนพนันท์  ดีเรือง  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยกลวัชร แย้มพลำย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยนิธิพัฒน์ มั่นแย้ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยธนวัฒน์ พลท้ำว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยวัฒนชัย กล้ำแข็ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยพิษณุ คงแป้น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยสรำยุทธ เกตุขำว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยพศวีร์อินชะนะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยจิรภัทร มั่นคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยอภิภัทร ด้วงแจ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กหญิงธนัชพร ศรีทรัพย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยจิรภัทร บุญเส็ง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กชำยณัฐนันท์ จำดเสม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยเพิ่มพูน แพรบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กหญิงบัณฑิตำ กิจสวน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงนริศรำ เจริญสิน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที่... 

 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยนภัสกร ธรรมรำช  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยทศทิศ ชลศิริพงษ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยธนวุฒิ จ ำรัส  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยยศกร ลอยเอ่ียม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยพีรพัฒน์ นุ่มเนื้อ  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 3/7   
       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.3/7 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงชุติมำ สวนปลิก  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญฤทธิ์ อยู่คร  รองประธำนกรรมกำร 
3. เด็กชำยศิวกร วรรณำ  กรรมกำร 
4. เด็กชำยวสันต์ บุญธปัญญำ  กรรมกำร 
5. เด็กชำยจักรกฤษณ์ ตองกลิ่น  กรรมกำร 
6. เด็กชำยอติคุณ พลวิชัย  กรรมกำร 
7. เด็กหญิงพัณณิตำ จันทร์ค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. เด็กหญิงพัณณิตำ จันทร์ค ำ  หัวหน้ำห้อง 
2. เด็กหญิงรุ่งธิกุล ตุ่นนิ้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. เด็กหญิงรัตนำ  สุขส ำรำญ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. เด็กชำยศิวกร วรรณำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. เด็กชำยอค้รวิชญ์ ขลัง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. เด็กชำยอัศวิน เกตุพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. เด็กชำยณัฐสิทธิ์ นงค์เยำว์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. เด็กชำยณัฐกิจ จันทร์เดช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. เด็กชำยวสันต์ บุญธปัญญำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. เด็กชำยจักรกฤษณ์  ตองกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. เด็กชำยธนวินท์  พรมสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. เด็กชำยนัฐพงษ์ ยอดศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. เด็กชำยสรนนท์ อะสูน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. เด็กชำยอติคุณ พลวิชัย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. เด็กหญิงสุภำพร พยัคฆ์น้อย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. เด็กชำยศิวกร วรรณำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. เด็กชำยศุกลวัฒน์ ก ำจัด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. เด็กหญิงปรียำรณ์ ศรีเนตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที่... 

 
 



 
มีหน้าที่  

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

1. เด็กชำยจักรกฤษณ์ ตองกลิ่น  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. เด็กชำยขวัญชัย ฟุกฟัก  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. เด็กชำยธีรภำพสิทธิโสภณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. เด็กชำยธนพล มะโน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. เด็กชำยนวัฒน์ ภูมลำ  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 

 
 


