
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต สุโขทัย  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.6/1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงสำวกรรณิกำร์ หมูปิน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสิริอมร หวลหอม  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยประจวบ ชูเชิด  รองประธำนกรรมกำร 
4 นำยศุภกิตติ ์ บัวกล้ำ  กรรมกำร 
5 นำงสำวพิมพ์ชนก วรรณำ  กรรมกำร 
6 นำงสำววรรณศิริ โอภำส  กรรมกำร 
7 นำงสำวเทวำรี กันเนียม  กรรมกำร 
8 นำยธันวำ ชูวิทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยธันวำ ชูวิทย์  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวภัชรินทร์  พำนทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำวสุภัชชำ  พุทธรัตนำ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำยศุภกิตติ ์ บัวกล้ำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวบุญสิตำ กันทะค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวณัฐวดี ทองใบ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวอภิชญำ ดอนโค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวอชิตำ ณ พัทลุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวพิมพ์ชนก วรรณำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวเบ็ญญำภำ แจ่มเกิด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำววรำภรณ์  บุตรลพ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวกัญญำรัตน์ ชูรักษำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยธนวัฒน์  กวนไวยบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวเทวำรี กันเนียม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวนงนภัส ศรีสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยวโรตม์ชมกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยเรวิทย์ แสดงดำรำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำววิภำพร พำสันเทียะ   นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 

/มีหน้ำที.่.. 
 



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

1. นำงสำววรรณศิริ โอภำส  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำงสำวณัฐนรี  ศรีกลุ่ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำงสำวศิริภัทร ชำยกลั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำงสำวกัลยรัตน์ นำคมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวมนัสชนก เวียงระวัง  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 6/3   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำท่ัวประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต สุโขทัย 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.6/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงมำรศรี ลิ้นจี่  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเรวดี เพ็ญศรี  รองประธำนกรรมกำร 
3 นำงสำวประภำศิริ สินนำค  กรรมกำร 
4 นำยกีรติ บัวศรี  กรรมกำร 
5 นำยณัฐวุฒิ เนียมหอม  กรรมกำร 
6 นำงสำวสรัญญำ บุญมั่น  กรรมกำร 
7 นำงสำวนิภำวรรณ นำคอ่ิม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. นำงสำวนิภำวรรณ นำคอ่ิม  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวลัลนำพร เหลือบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำวภูริภำ นำหุ่น  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวประภำศิริ สินนำค  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวจินตนำ เสือเพ็ง   นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวรวินันท์ มีเหลือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวจันทิมำ อ่วมจินดำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยกิตติพงษ์ บุญญพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยกีรติ บัวศรี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยศตำนนท์ สินนำศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยชลน่ำน ชื่นขจร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยภูธเนศ เรืองบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยศุภกฤต ทับทิมทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวสรัญญำ บุญมั่น  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวเพ็ญพิชชำ ดวงจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยมนัส อินทร์จันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวภิญญำพัชญ์ พันธุ์ศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวชนิภรณ์ บุดดำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 

 



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

1. นำยณัฐวุฒิ เนียมหอม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยณัฐณรงค์ คูละสะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยปำรเมศ ดีพร้อม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยสรเทพ เทพภักดี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยพชรพล หว่ำงเชื้อ  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 6/4   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต สุโขทัย  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.6/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นายฉลวย  ลิ้นจี ่  ประธำนกรรมกำร 
2. นางวิไลพร  ฝั้นสกุล  รองประธำนกรรมกำร 
3. นางสาวลลิดา  ลิ้นจี ่  กรรมกำร 
4. นำงสำวศุภำพร  มะลิวัลย์  กรรมกำร 
5. นำยจักรภัทร  กลำงวงศ์  กรรมกำร 
6. นำงสำวรัตน์รวี  สุขสัมพันธ์  กรรมกำร 
7. นำงสำวณัฐกำนต์  นุเวที  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นางสาวณัฐกานต์  นุเวที  หัวหน้ำห้อง 
2. นางสาวสุทัตตา  บุญธานี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นายจิระพงศ์  อินหล่อ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวลลิดำ  ลิ้นจี่  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยปฏิพัทธ์  ตองกลิ่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยณัฐพงษ์  เขม้น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวกัลยุดำ  พันธ์สน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยเศรษฐพงศ์  อินทร์มำลัย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวศุภำพร  มะลิวัลย์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นางสาววิมลณัฐ  วัฒกี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นางสาวปนัดดา  ปรางทับทิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณวงค์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นางสาวจิดาภา  โหลทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นางสาวรัตน์รวี  สุขสัมพันธ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นายเกรียงไกร  ยันต์วิเศษ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นางสาวธิรดา  จันทร์งาม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยภำนุพงศ์  สังข์ทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยอนุวัฒน์  แดงกลำง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่..  

 
 



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

1. นำยจักรภัทร  กลำงวงศ ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยปำรวัฒน์  แก้วบุรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยณัฐดนัย  มีหิรัญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยธีรวัฒน์  จั่นจีน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยสรยุทธ  ปรีกำร  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 6/6   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 ด้วยรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยต้องท ำให้
สถำนศึกษำทั่วประเทศ ปลอดยำเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้
บูรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรห้องเรียนสีขำวในสถำนศึกษำทุก
แห่งทั่วประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต สุโขทัย 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.6/6 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นางมัลลิกา  อรัญศรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์  รองประธำนกรรมกำร 
3. นางสาวเกศกนก  จันทร์มณี  กรรมกำร 
4. นางสาวทิพย์สุดา  บุญก าจัด  กรรมกำร 
5. นายปัถยาวัชร  กันบังเกิด  กรรมกำร 
6. นายสรรเพชญ  กิจนาค  กรรมกำร 
7. นายนพอนันต์  จันโททัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. นายนพอนันต์  จันโททัย  หัวหน้ำห้อง 
2. นายตรีภพ  แก้วนาค  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นายสุวรรณ  บานนคร  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นางสาวเกศกนก  จันทร์มณี  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นางสาวธัญญารัตน์  เชื้อนาค  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ไตรเพ็ชร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นางสาวสิริรัตน์  ด้วงฉิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นางสาวสุทธิภัทร พงษ์สุวรรณ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นางสาวทิพย์สุดา  บุญก าจัด  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นายจิรกฤษ  กลิ่นบุญรือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นางสาวสกาวรัตน์  อ่อนศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นางสาวดาราณี  เกษรจรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นางสาวฐานิดา  ประดิษฐ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นายสรรเพชญ  กิจนาค  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นายจรายุทธ  ระย้า  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นายอภิรัฐ  ศรีนาเมือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นายวีรพล  เพ็งทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นายพลากร  อรุณจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
 

/มีหน้ำที.่.. 
 



 
มีหน้าที่  

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

1. นายปัถยาวัชร  กันบังเกิด  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นายธวัชชัย  แนมบาง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นายเจษฎา ชูสกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นายจารุพงศ์ แท่นทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นายภูธเนศร์ สามารถ  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 


