
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  131/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1   
       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.4/1 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประนอม  ม่วงงำม  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนิภำวรรณ  นำคอ่อง  กรรมกำร 
4. นำยวชิรวิทย์  เข็มแก้ว  กรรมกำร 
5. นำยนรำวิชญ์  พุ่มชุ่ม  กรรมกำร 
6. นำงสำวนภิสรำ  ชั่งทอง  กรรมกำร 
7. นำยพีรพัฒน์  สั่งสอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำยพีรพัฒน์  สั่งสอน  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวเบญจมำศ  อ่ ำเทศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำวชลิตำ  ภู่จีน  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวนิภำวรรณ  นำคอ่อง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำววศินี  ศิริโคตร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวหนึ่งฤทัย  บำงเฟ่ือง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวสิรภัทร  ไทยบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวอรไพลิน  เพ็ชรประดับ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำยวชิรวิทย์  เข็มแก้ว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยภัคธร  ศรีบุ่งง้ำว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำยธนำกร  ฤทธิ์ขันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวพรทิพำ  เพ็งยิ้ม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวอุมำกร  แก่นจันทร์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวนภิสรำ  ชั่งทอง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวณัฐพร  ฟักโต  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวพิชชำพร  ใจทิพย์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวณัฐณิชำ  มีบุญ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยธนโชติ  หงษ์ประภำส  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 

 



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

1. นำยนรำวิชญ์  พุ่มชุ่ม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยหัตถชัย  เถินสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยศักดิ์ระวี  บรรเทำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยเชิดศักดิ์  พึ่งกริม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยพิชยำ  ช่ำงจ่ำย  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 4/2   
       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.4/2 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำยเชษฐำ  เพชรคง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงบังอร อ่วมแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวธนันธร โตระโหง  กรรมกำร 
4. นำงสำวกัญญำณัฐ  วิมุกตำคม  กรรมกำร 
5. นำยสุวรรณภูมิ  แสงกระจุย  กรรมกำร 
6. นำยน ำโชค กำญจนำ  กรรมกำร 
7. นำงสำวอำรยำ ตำเพ็ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นำงสำวอำรยำ ตำเพ็ง  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยวัฒนพงศ์  พรหมภิรำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำยวิรัตน์  ข ำจีน  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวธนันธร โตระโหง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวอดิศำ อินสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวธัญญำรัตน์  พำนแก้ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวเบญญำภำ  ไชยมั่น  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวชุติกำญจน์  อินทรำช  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวกัญญำณัฐ  วิมุกตำคม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวสุชำวดี  แสงพันธุ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวจิรำพัชร  อินตุ๊  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวขวัญข้ำว นำคมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำงสำวกชวรรณ ประฐม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำยน ำโชค กำญจนำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวสุโขทัย อยู่เชื้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำงสำวณัฎฐธิดำ  นกพ่ึง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยธีรภัทร เด่นเฉลิมชัยกุล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวอรนลิน  วิชัยสุทร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 



 
มีหน้าที่  

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

1. นำงสุวรรณภูมิ  แสงกระจุย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยนนทสรรค์  ธรรมศิวำนนท์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยกฤษฎำ  บุญธปัญญำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยวิรัทธิ์พล  ม่วงเกตุ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยรพีพัฒน์  ทิมทอง  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 4/3   
       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.4/3 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงนิตยำ มั่งมี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงวรวรรณ พิมพ์แสง  รองประธำนกรรมกำร 
3 นำงสำวนิศำรัตน์ พูลสวัสดิ์  กรรมกำร 
4 นำงสำวสิริกร อินประสิทธิ์  กรรมกำร 
5 นำงสำววริศรำ บัวแก้ว  กรรมกำร 
6 นำงสำวสุชำนำถ สะโนว์  กรรมกำร 
7 นำยศุภชัย ตำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. นำยศุภชัย ตำคม   หัวหน้ำห้อง 
2. นำยณวัฒน์ ป้องขันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำวเพ็ญพิชชำ  ค ำมูลตำ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียน 

สีขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวนิศำรัตน์ พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำยภูมิพัฒน์ สงเครำะห์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวศุภรนันท์ อ่ํำปลั่ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวศุภรนันท์ อ่ํำปลั่ง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยณฐกร เป๊กต๊ะวงศ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวสิริกร  อินประสิทธิ์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยณัฐนันท์ ใจแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวรัตน์เกล้ำ เพ็ชรเสนำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยณัฐชนน อินขุนทด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยณัฐวัฒน์ พุ่มแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวสุชำนำถ สะโนว์  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวสุฐิตำ นำคสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยอชิตะ บุญสำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวพิจิตตรำ รอจิต  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำงสำวณัฐณิชำ เกตุสวย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 

 



 
มีหน้าที่  

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

1. นำงสำววริศรำ บัวแก้ว  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยธนกฤต ก ำเหนิดพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยภคพล สุขกล้ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยจุฑำภัทร อนันตะ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำงสำวธนพร สำรี  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 4/4   
       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.4/4 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ  ประธำนกรรมกำร 
2. นายพงศกร ยืนยง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นายเอกพงษ์ ชูโฉม  กรรมกำร 
4. นายนครินทร์ เคนซุ่ย  กรรมกำร 
5. นางสาวจิตร์ตรา ดอกกระถิน  กรรมกำร 

6. นางสาวชุติมา บุญชู  กรรมกำร 
7. นายสิทธิชัย ยี่โถ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นายสิทธิชัย ยี่โถ  หัวหน้ำห้อง 
2. นายกฤชนัท วุฒิวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นายจักรชัย  ไชยขุนทด  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นายเอกพงษ์ ชูโฉม  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. น.ส.สิราวรรณ คชมาศ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นายระพีพัฒน์ หิรัญหลวง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นายอภิรักษ์ ขวานทอง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นายกิตติชัย กลาดเกลื่อน  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นายนครินทร์ เคนซุ่ย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นายธนะพงษ์ แซ่ปึง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นายวัชรวิทย์ มิดชิด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นายจิรายุ อินทรง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นายธีรภัทร ทองมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นางสาวชุติมา บุญชู  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นางสาวกนกวรรณ มั่นสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นางสาวจิราพร นิติยโรจน์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นายธารา เนตรบุตร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นายเอกวีร์ กาญจนไกรสร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่..  

 
 



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

1. นางสาวจิตร์ตรา ดอกกระถิน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นางสาวณัชชา บัวสะอาด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นางสาววาสนา ทองฉิม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นางสาวลดาวรรณ เพ่ิมสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นายวรายุส เพิ่มพล  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 4/5   
       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.4/5 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร... 

1. นำงสำวสโรชินทร์ ประสมศรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุธำทิพย์ พูลเลิศ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววรำภรณ์ ลบเกิด  กรรมกำร 
4. นำงสำววิภำวรรณ มูลมัย  กรรมกำร 
5. นำยกิตติศักดิ์ ทับยำ  กรรมกำร 
6. นำงสำวเมชินี จีนมำก  กรรมกำร 
7. นำยธรรมสรณ์ มั่นดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. นำยธรรมสรณ์ มั่นดี  หัวหน้ำห้อง 
2. นำงสำวสุดำรัตน์ พำนทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำวเกษมณี  นำคคชฤทธิ์  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำววรำภรณ์ ลบเกิด  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวกำญจเกล้ำ เสือภู่  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำงสำวศุภำวรรณ ภูผำสุข  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำงสำวศุปริมณฎำร์ จันทร์เชื้อ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำงสำวกฤตยำ ฝำพิมำย  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำววิภำวรรณ มูลมัย  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำงสำวปำริชำติ เมืองแก้ว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวสุพัตรำ กิจอรรถ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำยพีรพัฒน์ จันทนำม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยธีรพงษ์ มำรศรี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวเมชินี จีนมำก  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวกัญญำภัค เพ็ชรมี  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยสุรสิฐ บุญธปัญญำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำยภูริพัฒน์ เสนำะเสียง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยอัครวำยุ ฉิมคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่..  

 



 
 
มีหน้าที่  

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

1. นำยกิตติศักดิ์ ทับยำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยอภิวัฒน์ คงรอด  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยวชิรวิทย์ เกตุบ ำรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำยวีรภัทร เพิ่มเขียว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยจักรกฏษฏิ์ เอ่ียมบัว  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 4/6   
       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.4/6 ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

  

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

/คณะกรรมกำร… 

1. นำงสำววัชรียำ จันทร์เกษม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกัญญำณัฐ จินตะนำ  กรรมกำร 
4. นำงสำวจุฑำมำศ ทุเรียน  กรรมกำร 
5. นำงสำววรัญญำ ทัดโต  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุจิรำ เมธีธ ำรง  กรรมกำร 
7. นำงสำววรกำนต์ จันทร์ทิม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

1. นำงสำววรกำนต์ จันทร์ทิม  หัวหน้ำห้อง 
2. นำยณัฐภูมิ เมฆี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. นำงสำววรำภรณ์  ชัยมั่น  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  
 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงห้องเรียนสี

ขำว และจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรอบรม ให้กับนักเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำสีขำว และสถำนศึกษำต้นแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเรียน 
 

1. นำงสำวกัญญำณัฐ จินตะนำ  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรเรียน   
2. นำงสำวรมิดำ รัศมีเด่นดวง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
3. นำยพรรษกร รัตนภูมิ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน   
4. นำยกฤษณพงษ์ แย้มวง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 
5. นำยศุภกร ภู่เขียว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรเรียน 

 

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

คณะกรรมการฝ่ายการงาน 
 

1. นำงสำวจุฑำมำศ ทุเรียน  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกำรงำน 
2. นำยมนชิต ปำละกูล  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
3. นำงสำวอำทิตยำ ชูพันธ์  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
4. นำงสำวปำนตะวัน จันทร์ค ำ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 
5. นำยณรงศักดิ์ ศรีจักร  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกำรงำน 

 

มีหน้าที่  
  ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษำของมีค่ำและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภำยในห้องเรียน จัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่ำเรียน และป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

1. นำงสำวสุจิรำ เมธีธ ำรง  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยกิจกรรม   
2. นำงสำวณัฐวิภำ สังข์ท้วม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
3. นำยณัฐกฤต สะเอียบคง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
4. นำงสำวบวรลักษณ์ เกตุบ ำรุง  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   
5. นำยเตวิช ผิวขำว  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยกิจกรรม   

 
/มีหน้ำที.่.. 

 
 



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

1. นำงสำววรัญญำ ทัดโต  รองหัวหน้ำห้องฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
2. นำยนัธพงษ์ พรมชำติ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
3. นำยชนำธิป เปล่งศรีงำม  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน   
4. นำงสำวรัตนำภรณ์ เห็นสุวรรณ  นักเรียนแกนน ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  
5. นำยธนวัติ ทองหมื่นสี  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 


