
 

 
  
  
    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
            ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ส านักงานโครงการฯ กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๐-๘๔๑๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๑ 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๑๘ 
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตร แก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก          
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๑๘  ณ เดอะไพน์  รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี   

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรม 
ภายใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มีแนวคิดเพื่อให้
โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และ
สังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมี
ความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ท าให้เกิดสังคม เกิดเครือข่าย  ให้เยาวชนได้
ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน”            
เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกท ากิจกรรมที่
ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอน 
หรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน  ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้   

หลักสูตร และกระบวนการของ “ค่าย” มุ่งเน้นให้เกิดการการพัฒนาพฤติกรรม และ ทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการ
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง และกลับไปเป็นผู้น าจัดกิจกรรมให้กับ
เพ่ือนๆ ในพ้ืนที่ ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้น า รวมทั้ง การพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น 
การแสดง การเต้น การร้องเพลง ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถและน าไปต่อยอดต่อไปในอนาคต  

จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมที่ท าให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากท่ีสุด คือ การแสดงความสามารถ
หน้าพระพักตร์ และในด้านประสิทธิผล พบว่า พ่ีเลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามา         
ท าหน้าที่ดูแลน้องๆ ในค่ายรุ่นต่อๆ มา มีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเติบโตด้านการเรียน           
การท างาน การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา ความผูกพันกับโครงการ การเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป และเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม  

TO BE NUMBER ONE CAMP ก าหนดจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยจัดสรรโควตาให้กับ
เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๑๒ - ๒๔ ปีทั่วประเทศ  ใช้ระยะเวลาค่าย ๖ วัน ๕ คืน และส าหรับค่าย
พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๑๘  เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  
มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทั่วประเทศ  ทั้งจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เข้าร่ว มกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๙๑ คน  ในวโรกาสนี้ ทรงทอดพระเนตร วีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจาก
การฝึกฝนทักษะในค่าย จ านวน ๔ ชุด   

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

  

๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ 



ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
ร.ร.แม่ตืนวิทยา นางสาวสภุาสนิี วรรณทัย จุ๋มจ๋ิม
ร.ร.แม่ทาวิทยาคม นางสาวพัฒนา เทียนชัย แยม
ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง เด็กหญิงเนตรนภา ยาวีระ แพม

เด็กหญิงศกาวรัตน์ แซอุ้่ย กวาง
เชียงใหม่ ว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา นางสาวศุภนุช กวงแหวน นุกนิก

ชุมชนบ้านป่าลัน เด็กหญิงพิมพิกา เจริญวรรณ ฟ้า
เชียงราย ชุมชนบ้านดินด าดอนแก้ว นางสาววชิรญาณ์ แก้วค าแหง เอิร์น

สว่นจังหวัด นายภราดร วงศ์ไฝ วาทิต
นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ พลอย
นายศรายุทธ์ พัวสวุรรณ์ ต้า
นางสาวปวันรัตน์ ราตรี เฟ
นายธนกฤต โสภี ชินจัง

ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ นายกายสทิธิ์ ธงไชย ฟลุ๊ค
นายปิยรักษ์ ปิยสนิทรัพย์ บาส
นางสาวฐิตามินทร์ เอกมงคลเลิศทวี โม
นางสาวอทิตยา กุญแจกล อิง
นายปฏภิาณ จันทร์เขียว ต่องต่อง
นายชนชิต แถลงกัน น  าพุ

ร.ร.หนองบัว นายพิชิตชัย เสื อทอง ลูกหิน
นางสาวกุลธิดา ปานทยักษ์ เฟิน
นายพงศธร งามสง่า ทู
นายอานุพงศ์ ค าแสน เอฟ

ร.ร.เทศบาลเมือง เด็กหญิงสธุินันท์ ข าสวุรรณ ตัง
เด็กหญิงศุภกร ไก่ค า เนส

ร.ร.โกสมัพีนคร นายอรรถพล โสพันทิม แมน
ร.ร.คลองขลุง นางสาวนิพาดา ดวงโพธิ์พิมพ์ แตงโม

นายพิพัฒน์พร ทองสนิทกาญจน์ โฟล์ค
นางสาวสนุันทา สขุเนตร ฝ้าย
นางสาวรสา เต่าแก้ว หญิง
นายวรรธนัย นาคสขุมูล ไตเติ ล
นายพงศพัศ สขุเกษม เขตต์

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม นายชิษณุพงศ์ ภาณุภาส บอส
นายสทุธิพงษ์ เครือมี บาส

ก าแพงเพชร

พิจิตร ร.ร.พิจิตรพิทยาคม

ล าพูน

นครสวรรค์

น่าน ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
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จังหวัด ช่ือโรงเรียน
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นายอิทธิมนต์ ปัญญาค า ฟิว
ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวรัตนาภรณ์ เทพศร แจ๋ม

นายอารยชน ค าสงัวาลย์ เม่น
นางสาววาสนา เกตุชาวนา นุน่
นางสาวนิตยา ทองย้อย อุ๊

ชุมชนบ้านโคกสลุด นายพงศกร กล่อมบาง เมย์
นางสาวนุชวรา พ่ึงนคร พริกแกง

ชุมชนต าบลแม่ระกา นายทนงศักดิ์ ธัมโคตร์ หร่ัง
นายบัณฑิต พรมเมือง มาร์ค

สว่นจังหวัด นายกษาปณ์ชน เชียงแสน โอเว่น
นายปิยังกูร เสาหิน เฟิรส์

สโุขทัย ว.การอาชีวศึกษาสโุขทัย นางสาวบัวชมพู แพทย์บุญจันทร์ จ๋า
นายศรัณย์ กันทะค า เปา
นางสาวนารีลักษณ์ ปัญญาเครือ คิม
เด็กชายพาชะกุย ชัชวาลก่อสกุล เติ ล

อุทัยธานี หนองฉางวิทยา นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ ผิงผิง
นางสาวรัศมี สย่ิีง ติมอร์

ร.ร.ร่องตาทีวิทยา นางสาวภัทรนันท์ โสฬสปุญญณันณ์ ฟ้า
นายสรุศักดิ์ รัตนวงษ์ นัท
เด็กหญิงญาณิศา ตุ้ยสวุรรณ เฟิร์น
เด็กหญิงอริสา โจมฤทธิ์ แจน

สว่นจังหวัด นางสาวอินทร์ธุอร บุญสวน วิ
นางสาวอิสธิร ภิรมย์แก้ว ขิง
นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ โอเว่น

ร.ร.เพชรพิทยาคม นายกิรานนท์ มีก าลัง เต้
นายเกียรติภูมิ พ่ึงสลี สไปซ์
นางสาวสชุานรี สงิห์พัฒน์ ไอซ์
นางสาวนวันธร ยามา ครีม

ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นายธีรกานต์ โพธิ์ศรี เบ๊บ
นางสาวนิภาภัทร เจิมทา มะหวีด
นายพงษ์ศักดิ์ ค าจีน จ๊าบ
นางสาวลดาวัลย์ หาญจ่า แนน
นางสาวสพัุตรา เพชรนา องุ่น
นายจีราพัฒน์ วงษ์บุตรดี โจ

แม่ฮ่องสอน ร.ร.ขุนยวมวิทยา

ร.ร.วังโป่งศึกษา
เพชรบูรณ์

พิษณุโลก

พะเยา

ตาก ร.ร.บ้านแม่อุสวิุทยา



ทะเบียนผู้เข้ารว่มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SUMMER CAMP 2017  รุน่ที่ 18
ระหว่างวันที่ 26  -  31 มนีาคม  2560 ณ เดอะไพน์ รสีอรท์
ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย นายเอนก สายเครือสาร แบงค์

ร.ร.ล าปางกัลยาณี นายพลวัต ดวงต๊ิบ นิว
ร.ร.เถินวิทยา นางสาวกุลภัสสร์ เหล่าชัย กุ๊กกีก

นางสาวกัลยา อ้นทอง ใบเตย
ว.อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฐาปกรญ์ ลาเกี ยว ฐา

นายชลันธร สขุเกษม บอล
นางสาวสพุรรณษา พลสอาดรักษ์ แอม
นางสาวกฤติกา ขอบทอง โอ้
นายธนศักดิ์ สขุสาร น๊อต

อุตรดิตถ์ นายวัชระ ใจเงิน บอล
ว.เทคนิคอุตรดิตถ์ นายอ านาจ เลี ยงประเสริฐ แก๊ง

นายศุภชัย ค าคุ้ม ทอมมี่
นายพิชาญดิตถ์ เกษร ดรีม
นายพีระสรณ์ สนเอ่ียม มาร์ท

ร.ร.อุตรดิตถ์ นายแผ่นดิน สั่งการ ดิน
นายทนงเกียรติ มาหา อาร์ม
นายวทัญญู ทิพย์เจริญ คิว
นางสาวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์ อร
นางสาวบัณฑิตา จันทร์เพ่ิม แบมบู
นางสาวถิรดา ชาวชุมนุม ซอร์ฟแวร์

ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวธัญญานุช ด ารงกุล เมย์
นายสทุธิศักดิ์ นาอุดม บุ๊คเกอร์

ร.ร.ค าแสนวิทยาสรรค์ นายธนพล มาตรงามเมือง นาว
นางสาววรัตน์ดา หาญเชิงชัย ตาล

ร.ร.สวุรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางสาวนัฐวัลย์ วรรณประเสริฐ เนม
นายเฉลิมชนม์ พันไชย แต๊ก
นายวิธวัฒน์ สดุทามี โย
นางสาวณัฐฐาพร พรมแพงดี ข้าวฟ่าง

ร.ร.ท่าบ่อ นายธเนศ มะรังศรี เนตร
เด็กหญิงธีรดา ราชโยธี แจ๋ว
นางสาวปรียานันท์ มูลเม้า แพน

ว.เทคโนโลยีอาเซยีน นางสาวศิริพร วงศรีลา ฟาง

หนองบัวล าภู

หนองคาย

ล าปาง
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นางสาวธวัลรัตน์ นัยแก้ว แป้ง
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร นายกฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ เสอื

นายกิตตินันท์ จันดา กีตาร์
ร.ร.ยโสธรพิทยาคม นายจิรายุส โคตรสมบัติ บอส

นายณัฐพงศ์ อุตอามาตย์ ณัฐ
นางสาวอรุณวดี ศิลาเหลือง แจง
นายธีรภัทร์ โนรินทร์ ท๊อป

ร.ร.เลิงนกทา นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์ นุก๊เกอร์
ร.ร.ล าทะเมนไชยพิทยาคม นางสาวธิติมา ศิลา พริก

ร.ร.ราชสมีาวิทยาลัย นายธัชพล ขัดชุมแสง อู๋
นครราชสมีา นายภานุวัฒน์ ทิมกระโทก เน๊าะ

ชุมชนหนองตะไก้ นางสาวนิสา ลีลา น  า
นายศักดิ์ชัย ไกรนอก เซฟ
นายทินกร กระพี นอก แทน
นางสาวกาญจนา ปิติสงั จ๋อมแจ๋ม

ชุมชนต าบลท่าจะหลุง เด็กหญิงอุใลวรรณ เทศฤทธิ์ ต๋ัน
เด็กหญิงศฏาพร ชาญหมื่นไวย โบว์
เด็กหญิงอารียา สวุรรณเย็น เฟร์ิส

ร.ร.ร่มเกล้า นางสาวมัชฌิมา พิศมัย ปอเปี๊ยะ
นายไตรภพ เย็นเกษม ทิว

สกลนคร ร.ร.พังโคนวิทยาคม นายสริวิชญ์ ยานวิพัด นาคิน
นายปัณญวิชณ์ ย่ีมี เซฟ
นายนัฐพล เนาว์ศรีสอน กวาง
เด็กชายพรประสทิธิ์ จักรพิมพ์ กล้า
นางสาวกฤษณา นามสะเนตร เนปาล

ชุมชนต าบลพังขว้าง เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนาว์ศรีสนน เฟิร์น
เด็กหญิงสภุาภรณ์ เกตุบ ารุง มิน
นางสาวปนัดดา วันนะชัย ข้าว

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา นางสาวสธุากร คงธนสญัญากุล แพท
นายวรพรต สมปิตะ ปอนด์

ขอนแก่น ร.ร.ขามแก่นนคร นางสาวแพรวพรรณ สารถ แพรว
นางสาวสรัุตนา แสนแก้ว แบม

ร.ร.กัลยาณวัตร นางสาวแววฟ้า ศิริหนองบัว ต้นตาล
นางสาวรัตนมณี ขันอุดทา ดรีม

หนองคาย

ยโสธร
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ร.ร.นาดูนประชาสรรค์ นางสาวเจนจิรา เรืองวงศ์ อ้อ

เด็กชายอภิสทิธิ์ ศรีทรัพย์ทอง คอม
นางสาวอรธิดา ทึนรถ ไข่หวาน
นางสาวกุลสตรี เหง้าสวุรรณ แอปเปิ้ล
นายศักดิ์บวร โปเดิม เคน

บึงกาฬ ร.ร.โซพิ่สยัพิทยาคม นางสาวบานเย็น รูปพรม ยวน
นางสาวกฤติยา ประชามอญ เปิ้ล
นางสาวคัยริกา ชัยเสน เกว
เด็กชายธนกฤต มีชัย พี

ชัยภูมิ ร.ร.เพชรวิทยาคาร นางสาวรัศมี บุตตะเขียว แอปเปิ้ล
เด็กชายกริชสเุมธ หอมตา ตาร์
นายสรยุทธ โชคเจริญนุกูล ยุทธ

ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล นายปิติภัทร บุญค  า ฟอร์ด
นางสาวประภัสสร พุทธิษา พราว
นายพัฒนพงษ์ โชติกิ่ง อามมี่
นางสาวอัจฉรา สารค า จุ๊
นางสาวนันทิยา กานิล จ๊ะจ๋า

มุกดาหาร สว่นจังหวัด นายอินทร์ธร พรรณา แทน
นางสาวพิทยารัตน์ พันอุด ยุ้ย

ร.ร.ภู่แก้ววิทยา นายวรรณชัย จันทร์ประเทือง บอส
ร.ร.หนองหานวิทยา นายธนากร ผันผ่อน แบ็ค
ร.ร.พันดอนวิทยา นางสาวหฤทัย ทองสาร์ บี๋

นางสาวพรกมล อุนาพรม นกแก้ว
นายพัฒนา สร้อยสงัวาลย์ เนค
นางสาวจิราภรณ์ บูรพันธ์ น  าหนึง่
นายสนิธนา ไชยโม มิว

อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นายสราวุธ ชาญฉลาด เติ ล
นางสาววิชุดา พลางวัน เหมียว
นางสาววิมลศิริ ค าวันดี อีฟ
นางสาวมณีรัตน์ พรมวันนา นุม่นิม่
นายอนันต์ ชมพล ม่อน
นายชนายุทธ ปาณวงษ์ ฟิลม์
นางสาวมธุรส ร่มล าดวน ไอซ์
นางสาวสวุรรณา สาคร มะปราง

มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี
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นายเอกพล สงิห์เสนา เสก
นางสาวกัลยาทิพย์ บุญทน มายด์
นายก าพล สริุเยศ บอส
นางสาวประวรรณา ค าย่อย ฝน

ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน เด็กชายธนาพงษ์ จันทร์ภา ปอนด์
นายณัฐวุฒิ ถาพันธ์ ณัฐ

ร.ร.พนาสนวิทยา นางสาวปัณณิกา ภาสดา เลิฟ
ร.ร.นารีนุกูล นางสาวจินตนา โสสา จ๋อมแจ๋ม

นางสาวจิณัฐตา ประทุมพันธ์ แพร
นางสาวบราลี ร่วมรักษ์ ปั้นหยา

ชมรม นายภานุวัฒน์ วาลีประโคน มอร์แกน
บุรีรัมย์ TO BE NUMBER ONE นายทศพล ยอดเพ็ชร นาย

สภาเด็กและเยาวชน นายอภิสรา ชวิกขุนรัมย์ ฟองเบียร์
นางสาวนาตยา โตภูเขียว นก
นางสาวยุภารัตน์ กรรณลา เอื อ
นางสาวจุฬาลักษณ์ แซมทอง เบนซ์
นางสาวพัทธสมีา พิลาคุณ นิมิตร

ร.ร.ปทุมราชวงศา นายศักนรินทร์ ทองแลง แทน
นางสาวสธุิดา คอแก้ว แป้ง

ชุมชนโคกเลาะ นางสาวเบญจมาศ เนื ออ่อน แตงโม
ว.เทคนิคหัวตะพาน นางสาวพรพรหม สายสดุ แทมมี่
ร.ร.ศรีคูณวิทยบัลลังก์ นางสาวณัฐรัตน์ มั่นจิต ปาล์มมี่

นางสาวสภุาภรณ์ อ่อนดี กิ๊ฟ

ว.เทคนิคอ านาจเจริญ นางสาวพลอยไพลิน ศรีพรม พลอย
นางสาวพัชรา ภูสง่า ฝ้าย
นายเกียรติศักดิ์ ศรีโคดอน ออย
นางสาวกนกอร บุญมา ดรีม
นางสาวชารีญา ขยันดี เหมียว
นางสาวชาญารักษ์ ขยันดี เหมี่ยว
นายสรศักดิ์ ชาวดง คอปเตอร์
นายณัฐวุฒิ รังรส แพ็ค
นายอภิวัฒน์ พรมผลัด จัมโบ้
นายมงคลชัย วลัญโชดม อ๋อง
นายสริุเยศ วงศ์ค าจันทร์ เยศ

เลย ม.ราชภัฏเลย

ร.ร.ท่าลี่วิทยา

อ านาจเจริญ

กาฬสนิธุ์ สว่นจังหวัด

สริุนทร์

อุบลราชธานี
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นางสาวสพัุตรา ศรีบัว หญิง
นางสาวศศิพร กุลพันธุ์ ขิม
นายวิศรุต เป็งสขุ หลุน
นายอดิศักดิ์ สดุเฉลียว อามีน
นายวีระวัฒน์ ดวงพรม อาร์ต
นางสาวขวัญกนก วะชุม สม้

นครพนม สว่นจังหวัด นางสาวคริศฎา คานสี ลิด้า
เด็กหญิงอนันตญา โพนไชยา เนส

ชุมชนบ้านขี เหล็ก นางสาวจันทกานต์ ยืนยง หญิง
ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา นายสรัุก เมาหวล ริว

เด็กชายขัตติพงศ์ นามจรัสเจริญกิจ เจรอม
นางสาววชิรดา วัฒนารัตยากูล เค้ก
นายศิกษกะ วงศ์เกย ซมู

ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายประสพสขุ วรนาม หนุม่

นายมานพ จันทะสนูย์ ปังปอนด์

นายสขุสวัสดิ์ กุมผัน เซฟ

นางสาวณัฐยา พิกุลแย้ม นิ ง

นายเทพประสทิธิ์ บ ารุงชาติ มีน
นายอิกรัน ตงลอ กรัน

ร.ร.สวนพระยาวิทยา นายฮาฟีซ ูดาหะแม ฟินต์
ชุมชนลุโบะบือซา เด็กหญิงรุสลีนา อาแว นา

นางสาวกุสมุา สมบัติ โรส
นายชัชวาล สทีอง เชน

ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล นางสาวราฎียา ไมดินเกาส์ เดียร์
นางสาวนลพรรณ เพชรทอง สม้

ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา เด็กชายอาฟานี มูลทรัพย์ ฟานิ
เด็กชายนิอิบรอเฮม ลาเต๊ะ นิอิบ
นายฮาฟิซร์ มาหามะ ฟิต
นายจักริน รุ่งภักดีสวัสดิ์ อาทิตย์
นายมะเซาฟี แดวอสานุง พี
นายอัฟวาน เปาะซู นาวิน

ร.ร.กระบุรี เด็กหญิงศศินิภา สขุาวาปี เฟรช
เด็กหญิงนริศรา บุญสมบัติ นุก๊

นราธิวาส ร.ร.นราสกิขาลัย

ปัตตานี

ยะลา สว่นจังหวัด

กาฬสนิธุ์ สว่นจังหวัด
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ร.ร.สตรีระนอง นางสาวอริษา บัวทอง จุ๋ย
นายธนพัฒน์ เพชรบริสทุธิ์ เพชร
นางสาวสกาวเดือน เพชรน้อย เดือน

ร.ร.เพียงหลวง15 นางสาวศรัณย์พร ศรีจุ้ย สวย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์38 นายแทะ เกาะช้าง บี

ร.ร.พิชัยรัตนาคาร นายเก้าแซ มาลีลักษณ์ โฟกัส
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นางสาวกุลนิดา ค าสะทอน โบว์

นางสาวศิริธิดา ตลึงจิตร ฟลุ๊ค
นายพงษ์พันธ์ หลังมี นิก๊เนม
นายทินกร ปลอดพยันต์ ทัช
นางสาวกนกกาญจน์ พุ่มไม้ กาญจน์

สว่นจังหวัด นายรอมมาฎอน สองเมือง ด้อน
นางสาวกรทินันท์ หนูหวาน ปริม
นายจีรภัทร พิมานพรหม ต่อ
นางสาวโชติกา ธาดากุล ฟ้า

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวจิรวรรณ ขวานทอง ฉงุฉงิ
นางสาวภัทราภรณ์ แย้มพราย ยีน
นางสาวทาริกา แซซ่ี่ กิ๊ฟฟ่ี
นายณัฐพล บิลละโสย กิฟลี่

สว่นจังหวัด นางสาวศรีสนุันท์ ซื่อไพศาล
นางสาวกนกพร พลสทิธิ์ ปิ๋ม

ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา นางสาวกมลลักษณ์ ณ ถลาง เจน
นางสาวอริษา มาบกลาง ปู
นางสาวอาทิตยา รอดไทย ซี
นางสาววิลาสนิี ตรียุทธ รุ้ง
นายอ าพล โมกหอม เปา
นายคามิน มุลชะรัตน์ แทม
เด็กหญิงกลอยกาญจน์ เมืองปาน กลอย

ร.ร.สภาราชินี เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญมา แพร
ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นายศุภวัฒน์ เอียดตรง แอ๊ะ
ร.ร.หาดส าราญวิทยาคม นางสาวพัชรนันท์ ธรรมชูโชติ แจนนี่

นายปัญญากร ขวัญทองยิ ม กาย
นางสาวชุติมณฑน์ ถาวรีย์จิรทีปต์ ปอนตรัง

พังงา

สรุาษฎร์ธานี ร.ร.สรุาษฎร์พิทยา

สตูล สว่นจังหวัด

ชุมพร ร.ร.สวนศรีวิทยา

ภูเก็ต

ระนอง

นครศรีธรรมราช
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นางสาวเยาวลักษณ์ ลุ่งใส้ พิม
ร.ร.สภาราชินีฯ นายธนกร การชนะไชย จอห์น
ร.ร.สภาราชิน2ี นางสาวพิมพ์ลภัส คงวัฒนานนท์ แบม

นายวัฒชัย ปานแต่ง วุ้น
สว่นจังหวัด นายสรุศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ตั ว

นางสาวชญานี จันทร์หอม ตังเมย์
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ องุ่น
นางสาวนันทพร พลายงาม เบียร์
นางสาวนิรชา บุญพามา ใบเฟร์ิน

ร.ร.สตรีพัทลุง นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู กิ๊ฟต้า
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ปาย
นางสาวชนิตา ทองเจือ ทีม
นายพงศธร ถาวระ มังกร
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ดาม
นายเจษฎา อ่อนนวน เจส

กระบี่ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นายเลิศชาย ทองเถาว์ เลิศ
นางสาวปริยากร สมบูรณ์ เฟือง

ร.ร.อ ามาตย์พานิชนุกูล นายก าธร แสงมณี พีช
นายสณัหณัฐ เครือแต้ ขิง
นางสาวพิกุลทอง ศิริประภา พิกุล
นางสาวปานชนก เรืองแก้ว แบมบู
นายราชัน เดอบราน ทีท
นายจิรายุ ยิ มใหญ่หลวง พีท
นางสาวสชุาดา ตรีชิต เบลล์
เด็กหญิงดลพร จมรมงคลพิไล แพร

ลพบุรี ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร นายธีรวุฒิ ใจหาญ ต่อ
นางสาวนฤมล คนคง ดรีม
นายพิพัฒน์ อินสขุ เจ

ร.ร.สาครพิทยาคม นางสาวอาภาภัทร อุทะกัง ต่าย
นางสาวรักษิณา เข็มกลัด หมิว
นางสาวพัชนิฌา จันเป้ ย่ีหวา

ร.ร.ปทุมวิไล นางสาวกัญญารัตน์ ชมภูวงค์ สม้โอ
นางสาววนิษา ช่วยแสง เมล์

กาญจนบุรี ร.ร.วิสทุธรังษี

นครปฐม ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา

ชัยนาท

นครนายก ร.ร.นวมราชานุสรณ์

พัทลุง

สงขลา ร.ร.นาทวีวิทยาคม

ตรัง
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ปทุมธานี ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ นางสาวเนตรอัปสร คนมั่น มาย
นางสาวฐิติพร หร่ าพ่ึง พลอย

ร.ร.วัดเขียนเขต นางสาวปาริชาติ เกิดทอง ปลา
นายณัฏพงษ์ พรมโคตร กาฟิว

ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ นายเจนณรงค์ แซล่ิ ม โอม
ร.ร.เทศบาลเมืองปทุม เด็กหญิงธันย์ชนก นาดส าแดงฤทธิ์ นสา

เด็กหญิงกัณฐณัฎฐ์ ประโคมศรีเขียว เอมมี่
สว่นจังหวัด นายวัชรากร จันทร์ดี ก่อกี 

นางสาวศิวพร พรหมประดิษฐ์ มุก
ร.ร.อรุณวิทยา เด็กหญิงสาธินี บุญวิวัฒน์ถาวร ขวัญ

ประจวบฯ เด็กหญิงอัญชิสา สขุแก้ว เกรซ
นายพัชร โพธิกิจ เป้
นายณัฐภาส สมุทรคีรี นิว
นางสาวชญาดา ขอนดอก ใยไหม
นางสาวสริุณี พิสฏิฐ์ศักดิ์ กุ้ง
นางสาวมาริสา บุญพ่ึง ออม

สว่นจังหวัด นางสาววันเพ็ญ เอ่ียมบัวศรี เพ็ญ
นางสาวอรัญญา สมรจิตร บรีส
เด็กหญิงวรัชยา กองตาพันธุ์ อ๋อมแอ๋ม

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นางสาวฐิติภา นิลสนิท ฟูจิ
ร.ร.ศรัทธาสมุทร นายกันตภณ บุญล้อม เตเต
ร.ร.ถาวรานุกูล นางสาวพรรณวดี กลิ่นทิพย์ ปลา
ร.ร.วัฒนานคร นางสาวสดุาพร เลื่อมใส ปู

ร.ร.ท่าเกษมพิทยา นางสาวมุกธิตา จันทร์แก้ว มุก
ร.ร.สระแก้ว นางสาวศิริรัตน์ พืชผักหวาน เนม
ร.ร.อินทร์บุรี นางสาวพิมพ์ชนก ตาละอุประ มินท์

นางสาวปิยวรรณ ธรรมถีติ ขวัญ
ร.ร.สงิห์บุรี นางสาวนิยะดา พันเต กิ๊ก

นายพงศ์พิพัฒน์ อาษา ก้อง
นางสาวสวิารัตน์ ร่ืนจิตต์ เตย
นายพสษิฐ์ วรรณวิจิตร กัส
นายนภพล สนุทรวิภาต โม
นายปิยวัฒน์ ลิ มสมบูรณ์ ณัฐ

สงิห์บุรี

สมุทรสาคร สว่นจังหวัด

สพุรรณบุรี ร.ร.กรรณสตูศึกษาลัย

ฉะเชิงเทรา ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์

สระบุรี

สมุทรสงคราม

สระแก้ว

ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ
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นางสาวชลธิชา เย็นเกิด ตาล
นายสมิทธ์ พิศาลภูรินาท สมิท

ชลบุรี ร.ร.บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นางสาวบุญรักษา กรีวัชรินทร์ ตอง
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ นางสาวกุลนาถ พวงเจริญ พรีม
ชุมชนต าบลวัดแก้ว นายดนัย แจ่มสวัสดิ์ อ้น
ว.เทคนิคราชบุรี นายรัชเดช สนูทอง นาย

ชุมชนต าบลวัดแก้ว นายณัฐกิจ เล็กชิน แก๊ฟ
เด็กชายกุลพัชร นาหมื่นทอง เจม

ชุมชนต าบลดอนทราย นางสาวพรชิตา ขุนนุช เบ็นซ์
เด็กหญิงณัฐพร เติมต่อ มาย

ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นางสาวสริินทรา เปรมไสย น  าผึ ง
ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการฯ นางสาวอัญญาฎา ฉตัรชมภู แอลฟ่ี

เด็กหญิงนันภัทร บุระเนตร เหนือ
เด็กชายภูริวัฒน์ พูลทอง บอส
นางสาวกฤติยาภรณ์ รุ่งกิจการวัฒนา ปุ๋ย

ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นางสาวพรชนก เต็มเปี่ยม พิงค์
เด็กหญิงนุชจรินทร์ มอญสวัสดิ์ ปูเป้
นางสาวบัณฑิตา รักษาดี จัสทีน
เด็กหญิงนิมานรดี เตียวสวุรรณ์ แพรวา
เด็กชายธนโชติ คงเตี ย ต้นปอ

สว่นจังหวัด นายพชร กลีบบัว เอิทธ์
ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี นางสาวฟ้าใส สริุนโท ฟ้าใส
ร.ร.วัดจันทราวาสฯ เด็กชายพรภวิษย์ ผิวผ่อง วอยซ์

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนกล้า ฟ้า
ปราจีนบุรี ชุมชนบ้านนาปรือ นางสาวศิริมาศ จ าปาทอง มินท์

นางสาวนันพร ความเพียร ใบหยก
ร.ร.ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" นางสาวเก็จมณี นามสงวน เอิง

นางสาวศศิ ประมวลรัตน์ เกมส์
ว.นาฏศิลป์จันทบุรี นางสาวจุฑารัตน์ ทนุการ น  า
ม.ราชภัฏร าไพพรรณี นายสนุัย บัวเผ่ือน กฤษ

นางสาวนิราวรรณ รอดเฉลิม หมวย
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์กลาง แนน

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายธีรภัทร ปานทอง เอ็ม

ร.ร.บางปะหัน
อยุธยา

นนทบุรี

เพชรบุรี

จันทบุรี

ราชบุรี

สมุทรปราการ ว.เทคนิคสมุทรปราการ



ทะเบียนผู้เข้ารว่มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SUMMER CAMP 2017  รุน่ที่ 18
ระหว่างวันที่ 26  -  31 มนีาคม  2560 ณ เดอะไพน์ รสีอรท์

นางสาวชลฤทัย สสีด อัย
นางสาวจุฑาทิพย์ เดชฤดี เปียโน

ดอนเมือง บูรพา 18 เด็กหญิงพิมพ์ภิภา วงษ์ธนาเดชามัย ได

นางสาวคชรัตน์ บัวดอก แพทตี 

บางเขน หมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ เด็กชายณัฐวัฒน์ คงนุกูล สตังค์

นายธนันท์ชัย เนติเฉลิมวัฒน์ หลุยส์

บึงกุ่ม หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เด็กหญิงสวรรณยา อาษาชาติ อ๋ิว

นางสาวดวงฤทัย กันสวัสดิ์ ป๊อป

ทุง่ครุ นาหลวง นายภัทรกฤต ตรีโภคา ม่อน

นายพุฒิพงศ์ บุญชัย บอล

ประเวศ อ่อนนุช 40 ไร่ เด็กหญิงปัณฑิตา อรรคมุต แป้ง

เด็กชายอิสสรพล สบุิน เบนซ์

พระนคร วัดบวรนิเวศ นายภัทรดนัย ปานาลาด สอง

เด็กชายเขมินท์ เหิกขุนทด เกม

มีนบุรี แก้วสวัสดิ์-ใจบุญ เด็กหญิงอังสนา สรุะเสน วิว

เด็กชายศุภกฤต เจริญสขุ บิว

สวนหลวง อัลกู๊บรอ เด็กหญิงสจิุตรา ลายนารี ฮูดา

เด็กหญิงศรุตา ยะสนุทร บุ้งกี๋

สายไหม วัดหนองใหญ่ เด็กหญิงนภาพร ประการแก้ว โอ๋

นางสาวณัฐนรี ศรีคร้าม อั ม

เด็กหญิงสนุิสา นิยมสวัสดิ์ นิ ง

ร.ร.นวมินทราชทูิศบดินเดชา นางสาวภัทรานิษฐ์ ทั่งสวุรรณ น  าฝน

กทม. เด็กชายฐนัท ธารารักษ์ โอโน่

ทวีวัฒนา มัธยมปุรณาวาส นางสาวณัฐธิดา ศิริมิรินทร์ พลอย

นางสาวขจรรัตน์ อัมพรพงษ์ แพร

อ่างทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม










































































































































































































































































































































































































































































