
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๕๑๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

.......................................................................... 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนนักเรียนและบุคลากรทุกคนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งดำเนินการตามหลัก 3 ก และ 3 ย โดยมีเป้าหมายการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆและเพื่อสนอง
พระมหากรุณาธิคุณ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพ่ือให้การดำเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงขอจัดตั ้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE 
   นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองประธานกรรมการคนที่ 1 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองประธานกรรมการคนที่ 2 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

น.ส.วิไลวรรณ ์  รัตนะ  ประชาสัมพันธ์    
นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ เหรัญญิก 

หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ประสานงานกับประธานกรรมการคณะต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ชมรม     
 TO BE NUMBER ONE 
 3. ดำเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
2.คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม (แบ่งตามยุทธศาสตร์ของโครงการ)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนยิมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นายวิทวัส นิดสูงเนิน หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 1 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการยุทธศาสตร์ที่ 1 

 1.1 การรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

 นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์      หัวหน้าหวัข้อการรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวชื่นกมล คงหอม  กรรมการ
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ  นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ



นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ  นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ
นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ  นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ 
   นางสาวธนาภา แซ่เล้า กรรมการและเลขานุการ 
 1.2 การรณรงค์โดยการจัดกจิกรรม  

น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ หัวหน้าหัวข้อการรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  นายนพดล คำพร  กรรมการ 
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  ว่าที่ ร.ต. หญิงธมลวรรณ    ศรีทอง กรรมการ 
 นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

นายศราวุธ คารมหวาน หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 2 
นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการยุทธศาสตร์ที่ 2 

 2.1 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
นายนพดล คำพร หัวหน้าหัวข้อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  น.ส.จิราพร เวียงชนก กรรมการ
น.ส.โสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  น.ส.สธุิดา ด่านซ้าย  กรรมการ 
น.ส.ธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 

นายชวนัส แก้วพรม กรรมการและเลขานุการ 
 2.2 ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) 

  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล หัวหน้าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 3 
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ กรรมการและเลขานุการยุทธศาสตร์ที่ 3 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. วางแผนดำเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
 3. จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 



3. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน  
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว รองประธานกรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ
นายนพดล คำพร  กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ  นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ระดมทุนช่วยเหลือชมรม TO BE NUMBER ONE 
 3. ส่งเสริมการหารายได้ของสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE 
4.คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 
   นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 3. ดำเนินการช่วยเหลือและส่งต่อตามระบบของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
5.คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล 
   นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ ประธานกรรมการ 
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาวปัทมา รัตนจำนงค์ กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
   นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. สอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 3. สังเกตุผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงและทำบันทึกข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 4. สรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 



6.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ 
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ กรรมการ 
   น.ส.ลาวลัย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE 
7. อาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.๑/๑ นางสาวพิกุลทา     หงษ์ทอง - 

ม.๑/๒ นางสาวเกวลี        เงินศรีสุข - 
ม.๑/๓ นางสาวสมฤดี      จันทะคร - 

ม.๑/๔ นางสาวจีระภา     ชินภักด ี - 
ม.๑/๕ นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข์ นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๖ นางสาวธนาภา    แซ่เล้า นางอาภาภรณ์    อริวัน 
ม.๑/๗ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 
ม.๑/๘ นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นางทัศนีย์   วงค์เขียว 
ม.๑/๙ นางสาวอริสา แช่มชื่น นางสาวปริยากร   งามตรง 

ม.๑/๑๐ นางสาวชื่นกมล   คงหอม นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด 
ม.๑/๑๑ นางสาวอลิษา ไชยรินทร์ นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์ 
ม.๑/๑๒ นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ นางสาวศิราภร   นาบุญ 
ม.๑/๑๓ นางสาวปรัชญา   การรักษา นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ 
ม.๑/๑๔ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ นางสาวภัทรนุช  คำดี 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  
ม.๒/๑ นางสาวรัตยา   ร่างกายดี -  
ม.๒/๒ นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์ -  
ม.๒/๓ นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ นางทิพย์จันทร์ หงษา 
ม.๒/๔ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ นางสุมิตรา   สุขอร่าม 
ม.๒/๕ นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 



ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.๒/๖ นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
ม.๒/๗ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ -  
ม.๒/๘ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์   จอมทอง 
ม.๒/๙ นางสาววิไลพรรณ   คงดี -  

ม.๒/๑๐ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา -  
ม.๒/๑๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 
ม.๒/๑๒ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ -  
ม.๒/๑๓ นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

ม.๒/๑๔ นางสาวจิราพร   เวียงชนก นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๓/๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา -  

ม.๓/๒ นางสาวอรวรรยา ภาคคำ -  

ม.๓/๓ นางสาวศศิตา   อยู่ยืน -  

ม.๓/๔ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล -  

ม.๓/๕ นางสาวอโนชา   โปซิว นายณรงค์ หนูนารี 
ม.๓/๖ นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

ม.๓/๗ นางธัญญา สติภา  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ม.๓/๘ นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  นางอรอนงค์   ชาญรอบ 

ม.๓/๙ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ 

ม.๓/๑๐ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 

ม.๓/๑๑ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร   สาระจันทร์ 
ม.๓/๑๒ นางสาวพรวลี   สุขสอาด -  

ม.๓/๑๓ นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.๓/๑๔ นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 

ม.๔/๑ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน - 
ม.๔/๒ นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา 
ม.๔/๓ นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 
ม.๔/๔ นางปัทมา   รัตนจำนงค์ นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม 



ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.๔/๕ นางสาวจินต์จุฑา เกษร นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ 
ม.๔/๖ นางสาวสุภิดา โลเกษ นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 
ม.๔/๗ นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ 
ม.๔/๘ นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 
ม.๔/๙ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 

ม.๔/๑๐ นายชนินทร์ บัวแจ้ง นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง 
ม.๔/๑๑ นายอรรถพล ยตะโคตร นายวิทวัส   นิดสูงเนิน 
ม.๔/๑๒ นางสาวเมทิตา   ชัยมา นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง 
ม.๔/๑๓ นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี นางสาววทันยา   ใจนันตา 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  
ม.๕/๑ นางสาวจฑุารัตน ์ เกาะหวาย -  
ม.๕/๒ นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา -  
ม.๕/๓ นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ นายปวิตร  สมนึก 
ม.๕/๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย -  
ม.๕/๕ นางสาวชลิตา บุญรักษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 
ม.๕/๖ นายชิษณ ุ หนูแดง นางพชัรา  ไตรยวงศ ์
ม.๕/๗ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์ -   
ม.๕/๘ นางสาววิมล อภิเมธีกุล นางสาวจิรา  จั่นเล็ก 
ม.๕/๙ นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์

ม.๕/๑๐ นายชวนสั แก้วพรม นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ 
ม.๕/๑๑ นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม                            -  
ม.๕/๑๒ นายนพดล คำพร นายชนเมธี  ศรีษะเทือน 
ม.๕/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา                             -  

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๖/๑ นายจักรกฤษณ์             แกว้ลำหัด  นางสาวอัญชนา แซ่จิว 

ม.๖/๒ นางสาวศศิธร               เมืองมูล นายทินกร   พานจันทร์ 

ม.๖/๓ นางสาววิลัยภรณ์           ปิยะวงค์ นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล 

ม.๖/๔ นางสาวณิชชา              บุตรสีมาตร นางสาวนฤมล  รับส่ง 

ม.๖/๕ นายธีระพงษ์                มวานนท์ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ 



ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 

ม.๖/๖ นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์

ม.๖/๗ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ -  
ม.๖/๘ นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ -  
ม.๖/๙ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น -  

ม.๖/๑๐ นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ นางสาวนลินพร  สมสมัย 

ม.๖/๑๑ นายศราวุธ คารมหวาน นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ 

ม.๖/๑๒ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ นายศักรินทร์  ศรีตระกูล 

หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ให้คำปรึกษาปัญหาศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
 3. จัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ 

8. นักเรียนแกนนำ อาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

  นายอนันดา มาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียนแกนนำประจำศูนย์
  น.ส.กานจญ์ติมา ไวยพัต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      รองประธานนักเรียนแกนนำประจำศูนย์ 
  นักเรียนชุมนุมTo be number one   คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ 

ชั้น รหัสประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
ม.1/1 36349 เด็กหญิง สุทธิดา ทัศนารักษ์ 
ม.1/2 35759 เด็กชาย จักรพรรดิ บินมุกดา 
ม.1/3 35774 เด็กหญิง ทัตพร จันทรางกูร 
ม.1/4 36362 เด็กชาย ภคิณ ปัญโย 
ม.1/5 35818 เด็กหญิง ศุภามน เกิดสินธุ์ 
ม.1/6 35878 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่ตัน 
ม.1/7 35907 เด็กหญิง นภัสสร สืบศรี 
ม.1/8 35933 เด็กหญิง ธัญณภัสร์ นิติทัตภูธนาพงศ์ 
ม.1/9 36001 เด็็กหญิง ปิ่นบุษรา มั่นยืน 

ม.1/10 36392 เด็กหญิิง ชลิตา เฉยฉิว 
ม.1/11 36069 เด็กชาย อภิเดช สิงห์จันทร์ 
ม.1/12 36110 เด็กหญิง ปณิดา อาการ 
ม.1/13 36183 เด็กชาย เมธัส เสนานุช 
ม.1/14 36206 เด็กหญิง น้ำเพชร แซ่เตียว 
ม.2/1 35028 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ครุฑดำ 
ม.2/2 35055 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ เปียนขุนทด 
ม.2/3 35377 เด็กหญิง วิริยา ขานพรม 
ม.2/4 35389 เด็กชาย อัครชัย จำปาทอง 
ม.2/5 35387 เด็กชาย ธนพัฒน์ พูลมาตย์ 



ชั้น รหัสประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
ม.2/6 35304 เด็กหญิง มินทร์ลิตา นิติทัตภูธนาพงศ์ 
ม.2/7 35632 เด็กหญิง พรสวรรค์ รัตนมงคลมุนี 
ม.2/8 35499 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยมาตร 
ม.2/9 35431 เด็กชาย นภัสรพ ี คำชมภู 

ม.2/10 35562 เด็กหญิง คนัมพร ศรีสุวรรณ 
ม.2/11 35566 เด็กหญิง ฉันท์สินี สุพรรณ 
ม.2/12 35461 เด็กชาย พิรภพ พุ่มรอด 
ม.2/13 35428 เด็กชาย ชลสิทธิ ์ สาระสุข 
ม.2/14 35504 เด็กหญิง จริยา กระแสเทพ 
ม.3/1 34309 เด็กหญิง ธิยานันท์ พัฒนวิศิษฐ์ 
ม.3/2 34290 เด็กชาย ศรรบ บัวบุญ 
ม.3/3 34402 เด็กชาย ชยทัต วนวรรณนาวิน 
ม.3/4 34439 เด็กหญิง กัญญา เสวกสูตร 
ม.3/5 34509 เด็กหญิง นทีกานต์ สวัสดิ์สาย 
ม.3/6 34377 เด็กหญิง ชุติมา อัคสานี 
ม.3/7 34554 เด็กหญิง แพรวา ทองหล่อ 
ม.3/8 34835 เด็กหญิง พัฒนรัฐ เพ็งนวม 
ม.3/9 34618 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ สุทธิจิตตกุล 

ม.3/10 34680 เด็กหญิง ญาณพัฒน์ ฤกษ์รักษา 
ม.3/11 34893 เด็กชาย ธีรภัทร์ พินิจนันทกุล 
ม.3/12 34750 เด็กหญิง ปณิตา เป้าใจสุข 
ม.3/13 34842 นาย โชคศิริเลิศ แซ่โล่ 
ม.3/14 34851 เด็กชาย ยุทธพงษ์ สงสวน 
ม.4/1 35793 นาย วุฒิเมศร์ ติลกานนท์ 
ม.4/2 33730 นางสาว ปวิตรา ทองอินทร์ 
ม.4/3 33999 นางสาว สุพัตรา ศรีนวนจันทร์ 
ม.4/4 33731 นาย มังกร วงศ์พินิจ 
ม.4/5 36275 นางสาว อีฟ เดียบาเต้ 
ม.4/6 34057 นางสาว สมิตา อ่อนสำลี 
ม.4/7 33982 นางสาว หรรษา งามขำ 
ม.4/8 36298 นางสาว สุมาลี อาจทุมมา 
ม.4/9 34125 นางสาว ปิยะธิดา มูกายามะ 

ม.4/10 33825 นางสาว พัทธ์ธีรา สรรวานิช 
ม.4/11 33880 นางสาว พาขวัญ  เชื้อสุวรรณ 
ม.4/12 34037 นาย ศิวกร กลิ่นอุบล 
ม.4/13 34001 นางสาว ทาริกา แก้วอุดร 
ม.5/1 33490 นาย ธนกฤต มากเมือง 



ชั้น รหัสประจำตัวนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล 
ม.5/2 33538 นางสาว ณัฏฐ์ชนากานต์ มีอินถา 
ม.5/3 35656 นางสาว กัญญรัตน์ บัวจำรัส 
ม.5/4 33513 นาย ปกรณ์ สุดช่วย 
ม.5/5 33209 นางสาว ศดานันท์ ขันทะวงศ์ 
ม.5/6 33221 นางสาว ชาลิสา สกุลภัทรมนัส 
ม.5/7 33194 นางสาว ณัฐภัสสร จีรเดชทวีวัฒน ์
ม.5/8 33536 นางสาว ซือเอิน ลิม 
ม.5/9 33123 นางสาว ฟีโอน่า สรัลพร เบอร์เรลล์ 

ม.5/10 33190 นางสาว สรณ์สิริ จันทสิทธิ์ 
ม.5/11 33480 นาย สิทธิมนัส โตวรวิวัฒน ์
ม.5/12 33439 นาย ปฏิภาณ ชัยมีแรง 
ม.5/13 33700 นาย พีระ สันติเสว ี
ม.6/1 32544 นางสาว ณัฐธิดา สุขชุ่ม 
ม.6/2 32633 นาย วิทวัส เมธาเมลือง 
ม.6/3 34994 นาย ธนวัฒน ์ บุษดี 
ม.6/4 32528 นาย ณัฐภูม ิ คงแพทย์ 
ม.6/5 32761 นาย จักรภพ เล็กสมบูรณ์ 
ม.6/6 32594 นางสาว สุธาทิพย์ เถร ี
ม.6/7 32855 นางสาว ปทุมมา วระจูมพล 
ม.6/8 32695 นางสาว ธนพร จิติมา 
ม.6/9 32845 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าอัน 

ม.6/10 32927 นาย วิษณุ กมลเจริญแสนสุข 
ม.6/11 34969 นางสาว พิมพ์มณีรัตน์ คุ้มน้อย 
ม.6/12 33016 นาย ธนเดช อภิดุลย์ 

 
หน้าที่ 1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2. ให้คำปรึกษาปัญหาศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
 3. จัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
   สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                            ( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 


