
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  71/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมินโครงกำรห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
------------------------------------- 

  

 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ที่ 60/2566 เรื่อง คณะกรรมการการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ปีการศึกษา 2565 โดยมีก าหนดการเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับ เงิน ของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุม
เกียรติยศ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงาน โครงการห้องเรียนสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 
ในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
 นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นายกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพวัน    ด่วนเดิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นายพิเชฎ    บุญญา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   กรรมการ 
นางสาวสายบัว    มูลทา  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
นางวรวรรณ    พิมพ์แสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ 
นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   กรรมการ 
นายฉลวย    ลิ้นจี่  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  หัวหน้างานระดับชั้น  กรรมการและเลขานุการ     
มีหน้ำที ่ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ  อ านวยการ ประชุม ปรึกษาหารือ ให้ค าปรึกษา ประสานงาน วาง

แผนการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มอบหมายภาระงาน นิเทศ ก ากับติดตามให้บุคลากรรับผิดชอบด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
นายฉลวย  ลิ้นจี่  ประธานกรรมการ 
นายมนตรี  ขอบุญ  กรรมการ 
นายชัยรัตน์  สังข์สี  กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง  กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ  กรรมการ 
นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  กรรมการ 
นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  กรรมการ 
นายรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  

จัดท าเอกสารายงานผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ก าหนดรูปแบบในการรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินการประเมิน 
 

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน-พัสดุ ประกอบด้วย 
  นางสาวสโรชินทร์ ประสมศร ี ประธานกรรมการ 
  นางบังอร  อ่วมแก้ว  กรรมการ 
  นางสาวนงนุช  แสงทอง  กรรมการ 
  นางสาวรุ่งนภา  เมืองวงศ ์ กรรมการ 
  นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน กรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ เบิก-จ่าย เงินซื้อวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 
 

4. คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 
  นายฉลวย       ลิ้นจี่  ประธานกรรมการ 

นายพงศกร   ยืนยง  กรรมการ 
มีหน้ำที่  จัดล าดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   

ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

5. คณะกรรมกำร ทูบีนัมเบอร์วัน ประกอบด้วย 
นางสาวฐิตินาฏ    ปันโงน  ประธานกรรมการ 
นักเรียนแกนน า    กรรมการ 
นางฐิติพร    เทียนศรี  กรรมการ 
นางสาวสุพัตตรา   หลักค า  กรรมการและเลขานุการ   

          มีหน้ำที่  จัดเตรียมนิทรรศการ ผลงาน และประสานงานกับประธานกรรมการคณะต่างๆ  และ
จัดเตรียมข้อมูล ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ชมรม  TO BE NUMBER ONE และด าเนินงานกิจกรรมชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
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6. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประกอบด้วย 
นางสาวสิริอมร    หวลหอม ประธานกรรมการ 
นักเรียนแกนน า    กรรมการ 
นางสาวสุพัตตรา   หลักค า  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมนิทรรศการ ผลงาน และประสานงานกับประธานกรรมการคณะต่างๆ  

ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานสภานักเรียน และด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
 

7. คณะกรรมกำรท ำสื่อน ำเสนอ ประกอบด้วย 
นางนิตยา    มั่งมี  ประธานกรรมการ 

  นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน  กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์   ชิงชัย  กรรมการ 
นางสาวสุภาพร    ปัญญา  กรรมการ 

  นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที่ ออกแบบป้ายแสดงผลงานต่างๆ ที่น าเสนอ จัดท าวีดีโอน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน

สถานศึกษาสีขาวให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่และตกแต่งสถำนที่   ประกอบด้วย 
    นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว ประธานกรรมการ 
   นายอ านวย    มีพยัคฆ์  กรรมการ 
   นักการภารโรง    กรรมการ 
   นายวัชรกฤษณ์   อินมี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดสถานที่พร้อมรับการประเมิน ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ และดูแล
ความเรียบร้อย 

 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกและเก็บภำพ  ประกอบด้วย 
   นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์ ประธานกรรมการ 

นายพงศกร     ยืนยง  กรรมการ 
   นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่  บันทึกและเก็บภาพและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
10. คณะกรรมกำรจุดคัดกรองตำมมำตรกำรป้องกัน Covid-19 ประกอบด้วย 

นายวันโชค          ขวัญเมือง  ประธานกรรมการ 
นางวิไลพร           ฝั้นสกุล  กรรมการ 
นายรณวรรธน์      ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ แมสปิดจมูก และตรวจวัดอุณหภูมิคณะครู นักเรียน  

ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
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11. คณะกรรมกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
 นางสาวปาริชาติ  กุศล  ประธานกรรมการ 
 นางสาววิจิตรา  ฉลวย  กรรมการ 
 นางสาวชารดา  บริสุทธิ์  กรรมการ 
 นางสาวชัญญอร  รัตตประทุม กรรมการ 
 นายภูวิศ  ครุฑหลวง กรรมการ 
 นางสาวไพลิน  นวลหงส ์ กรรมการ 
 นางสาวสหัสยา  กล่ าบุตร  กรรมการ 
 นางสาวเขมวิกา  เพลินทรัพย์ กรรมการ 
 นางสาวสุภัทรา  อ่ าเคลือบ กรรมการ 
 นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม รับรองผู้บริหาร คณะกรรมการ  ครู นักเรียน ที่เข้าร่วม
การประเมินและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 นางสาวสุภาพร   ปัญญา  ประธานกรรมการ 
 นายธวัชชัย   จีนะวงศ์  กรรมการ 
 มีหน้ำที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง และดูแลไฟฟ้าบริเวณห้องเกียรติยศ 
 

13. คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรและจัดท ำแฟ้มห้องเรียน ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
นายมนตรี   ขอบุญ  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภาวิณี    รอดฉ่ า  รองหัวหน้าระดับชั้น 

 นางรวีวรรณ    สุขรอด  กรรมการ   
 นางสาวสุพรรษา    แจ้งแก้ว  กรรมการ 
 นางสาววิจิตรา     ฉลวย  กรรมการ 
 นางสาวกนต์รพี    เพ่ิมพูล  กรรมการ  
 นางสุภัทรา    พุทธกรณ์ กรรมการ  
 นางสาวจารุพร    สวนปลิก กรรมการ 
 นางจิดาภา    เข็มพล  กรรมการ 
 นางสาวสุพัตตรา   หลักค า  กรรมการ 
 นางสาวณัฐสุดา    นงค์แย้ม กรรมการ 
 นายธรรมปพน    บัวเขียว  กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก  กรรมการ 
 นางสาวเนาวรัตน์   โต๊ะเครื่อง กรรมการและเลขานุการ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  
นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว หัวหน้าระดับชั้น 
นางอรุญ ปวีร์   สิทธิปกร รองหัวหน้าระดับชั้น       

 นางสาววันเพ็ญ    เพ็ชรมี  กรรมการ 
 นางสาวพัทธนันท์   สวัสด ี  กรรมการ 
 นางสาวนงนุช    แสงทอง  กรรมการ 

/นายรณวรรธน์…. 



5 
 

 นายรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ  
 นางสาวฐิตินาฏ    ปันโงน  กรรมการ 
 นายอธิพันธ์    ชัยศรี  กรรมการ 
 นางฐิติพร    เทียนศรี   กรรมการ 
 นางสาวสุภาพร    ปัญญา  กรรมการ 
 นางสาวจันท์ปภา   เพ่ิมพูล  กรรมการ 
 นายภูวิศ    ครุฑหลวง กรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ    นุชเปรม  กรรมการ 
 นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ กรรมการและเลขานุการ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
นางสาวบุษราภรณ์   โพธิ์ทอง  หัวหน้าระดับชั้น 

 นายบุญฤทธิ์    อยู่คร              รองหัวหน้าระดับชั้น                                                                                          
  นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์ กรรมการ 

 นางสาวไพลิน    นวลหงษ ์ กรรมการ  
 นายชัชวาลย์    กันเพชร  กรรมการ 
 นางชุติมา    สวนปลิก กรรมการ    

นายวัชรกฤษณ์    อินมี  กรรมการ  
นางสาวนิฐาพรรณ   ช่างนาวา กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นางสาวนภาศรี    สงสัย  กรรมการ 

 นางสาวกนกวรรณ   ทวิตชาติ  กรรมการ 
 นางรมณีย์  สร้อยสน กรรมการ 
 นายธรรมรัตน์    เขาเหิน  กรรมการ 
 นางสาวชไมพร    ศรศักดิ์  กรรมการ 
 นายศศิพงศ์  วรรณา  กรรมการ 
 นางสาวพรวนทอง   ลาดปะละ กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

นางสาวสุธาทิพย์   พูลเลิศ  หัวหน้าระดับชั้น                                                                                                     
            นายไตรรงค์    กล่ าบุตร  รองหัวหน้าระดับชั้น  

 นางสาวกฤษณ์พร   อุตมะ  กรรมการ 
 นางวรวรรณ    พิมพ์แสง กรรมการ 
 นางสาววัชรียา    จันทร์เกษร กรรมการ 
 นางบังอร    อ่วมแก้ว  กรรมการ 
 นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี   กรรมการ 
 นายเชษฐา    เพชรคง  กรรมการ  
 นางนิตยา    มั่งมี  กรรมการ 
 นางสาวประนอม   ม่วงงาม  กรรมการ 
 นางสาวภัทรสุดา   เนียมดวง กรรมการ 
 นางประภาศรี  จันโททัย กรรมการ 
 Miss Arrianne Mae  Bandiola Barcelona กรรมการ 
 นายพงศกร    ยืนยง  กรรมการและเลขานุการ  

/ระดับชั้นมัธยม…. 
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     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
 นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน หัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวนฤมล    สุดเงิน  รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นายวันโชค    ขวัญเมือง กรรมการ 
 นางสุรินทร์พร    มีหินกอง กรรมการ 
 นางสาวกมลลักษณ์   ชิงชัย  กรรมการ 
 นางสาวสายบัว    มูลทา  กรรมการ   
 นางรุจิรา    คลังคง  กรรมการ 
 นางสาวกนกรัตน์   บุญคง  กรรมการ  
  นางสาวกานต์กนิษฐ์   ส้มเพ็ชร์  กรรมการ 
          นางล าจวน    สุขทรัพย์ทวีผล กรรมการ  

นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง  กรรมการ 
 นางสาวชารดา    บริสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน  หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวสิริอมร    หวลหอม รองหัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวเรวดี    เพ็ญศรี  กรรมการ 

 นายประจวบ    ชูเชิด  กรรมการ 
 นางมัลลิกา    อรัญศรี  กรรมการ 
 นางสุพิชฌาย์    นวรัตนารมย์ กรรมการ 

นางสาวปิญาณี    บูรณะชาต กรรมการ 
 นางมารศรี    ลิ้นจี่  กรรมการ 
 นางวิไลพร    ฝั้นสกุล   กรรมการ 
 นายฉลวย    ลิ้นจี่  กรรมการ 
 นายสมบัติ    ประจุ  กรรมการ 

นางสาวจินตนา    อ่ิมพิทักษ์ กรรมการ 
Mr. Moamen Mohamed   Sayed  Abdelhalim     กรรมการ 
นางสาวปาริชาติ   กุศล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ส ารวจความเรียบร้อยของห้องเรียน รวบรวมเอกสาร จัดท ารูปเล่ม ตรวจสอบความถูกต้อง

ของแฟ้มรายงานผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
 
 
 
 
 
 
 

/12. คณะกรรมการ…. 
 
 



7 
 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน   ประธานกรรมการ 
นายรณวรรธน์   ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวกนต์รพี   เพ่ิมพูล   กรรมการ 
นายมนตรี   ขอบุญ   กรรมการ 
นายชัยรัตน์   สังข์สีแก้ว  กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์    โพธิ์ทอง   กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย์    พูลเลิศ   กรรมการ 
นางกฤตยา       จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
นางสาวธนัชพร     ท้องฟ้า   กรรมการและเลขานุการ  

                    มีหน้ำที่  สรุปการประเมินผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวและติดตามผลการประเมินงานหลังเสร็จ
สิ้นการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้สถานศึกษาทราบ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
อันสูงสุดแก่นักเรียนและทางโรงเรียนต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  17  มีนาคม   พ.ศ.  2566 
 
  
 
 

  (นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 


