
 

 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE 
ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ส านักงานโครงการฯกรมสุขภาพจิตถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๐-๘๑๘๗ โทรสาร ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๑ 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก 
TOBENUMBERONEสู่ความเป็นหนึ่ง”รุ่นที่ ๑๙ 
 

วันศุกร์ที่๒๐ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๑๙  ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONECAMP เป็นกิจกรรม
ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีแนวคิดเพื่อให้
โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และ
สังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมี
ความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพ่ือนใหม่ ท าให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้ ฝึก
ช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน”เช่น 
การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกท ากิจกรรมที่ตนเอง
สนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอน หรือ
ฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้   

หลักสูตร และกระบวนการของ “ค่าย” มุ่งเน้นให้เกิดการการพัฒนาพฤติกรรม และ ทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการ
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง และกลับไปเป็นผู้น าจัดกิจกรรมให้กับ
เพ่ือนๆในพ้ืนที่ ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้น า รวมทั้ง การพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การ
แสดง การเต้น การร้องเพลง ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถและน าไปต่อยอดต่อไปในอนาคต 

จากการประเมินผล พบว่ากิจกรรมที่ท าให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถ
หน้าพระพักตร์ และในด้านประสิทธิผลพบว่า พ่ีเลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาท า
หน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมามีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเติบโตด้านการเรียนการท างาน 
การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา ความผูกพันกับโครงการ การเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไป และเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของสังคม  

TO BE NUMBER ONE CAMP ก าหนดจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยจัดสรรโควต้าให้กับ
เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๑๒ -๒๔ ปีทั่วประเทศ  ใช้ระยะเวลาค่าย ๖ วัน ๕ คืน และส าหรับค่าย
พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๑๙เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๕-วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐  มี
เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทั่วประเทศ  ทั้งจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เข้าร่ว มกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๑๗ คน ในวโรกาสนี้ทรงทอดพระเนตรวีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจาก
การฝึกฝนทักษะในค่าย จ านวน ๔ ชุด 

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

  

๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 



ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
ร.ร.ระหานวิทยา นางสาวมีนชยา ใจดี อ้อน

นายสหัสวรรษ ปัจจัย แบงค์
ร.ร.สกังามวิทยา นายทักษ์ดนัย เกิดปั้น สตางค์

นายพงษ์เพชร ดูจ่ี เพชร
นายฐาปกรณ์ ยานะ เบนซ์
นางสาวเอมวลี วงศ์ชัย เฟิร์น

เชียงราย ชุมชนศรีดอนชัย นางสาวภัทราพร วงศ์ชัย มายด์
นางสาวสภุาวดี วงศ์ชัย มิ้ว

ว.อาชีวศึกษาเชียงราย นายสปุรีชา ประภากรลภัส เปเล่
นางสาวจัสมีน ริชเทอร์ จัสมีน
นายณภัทร ศุภศศิน กิมปั้ง
นายภาสกร สงิห์ปาน หย า
นายวันฉตัร กล้าการขาย เดีย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ นายรัชชานนท์ พูลบูลย์ สแนร์
นางสาวนุชศรา พลอยชู นาย
นางสาวพรพรรณ คันศร ต้า
นางสาววีรภัทร นาค า ชมพู่
นางสาวธนัชพร อุฬารรักษ์ ออม
นางสาวสธุาสนิี เณรตาก้อง เก้า
นางสาวศรีหัทยา เอ่ียววุฒะจินดา มิโดริ
นางสาวสพิุชญา จ าปาไพร บีม
นางสาวสรุารักษ์ ชุ่มจู เปตอง
นางสาวชลันดา ป้อมอยู่โคน นุน่

ร.ร.หนองบัว นางสาวชมาพร แก้วค า หมิว
ว.พยาบาลบรมราชชนนีฯ นายพชรพล โพมน นัททิว

นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ นางสาวปราจรีย์ แสนกล้า นิง้
เด็กหญิงจิดาภา แท่งทอง เฟิร์ส

ร.ร.ภูมิวิทยาคม นางสาวกฤตรัตน์ ศิลปี ซี
ร.ร.เทศบาล2 วัดชัยมงคล เด็กชายพงศกร เผ่ือนผาราม อ้น

นายยุทธการ เชิดฉาย ไข่
แพร่ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก้วโมลี แพร

เด็กหญิงกรวิภา กันทะกะ ปลื้ม

พิจิตร

ก าแพงเพชร

เชียงใหม่ ร.ร.ฮอดพิทยาคม

นครสวรรค์
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จังหวัด ช่ือโรงเรียน



ทะเบียนผู้เข้ารว่มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SUMMER CAMP 2017  รุน่ที่ 19
ระหว่างวันที่ 15  -  20 ตุลาคม  2560 ณ เดอะไพน์ รสีอรท์
ชุมชนต าบลแม่ระกา นางสาวกรรณิการ์ บุญอ่ิม ดรีม

ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวชโลทร นครพรม มด
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นางสาวกมลชนก ขานไข เกรซ
ร..ร.เชียงค าวิทยาคม นายศรายุทธ ศรีจันทร์ อาร์ม
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นายวุฒิภัทร รุ่งเจริญอารีจิตต์ ดีม

นายศักดิธัช มงคล เตอร์
นางสาวกาญจนา ผมงาม จอย
นางสาววิภาวรรณ นนทธิ อ้ัม

สโุขทัย ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย นางสาวกรรณหา นนทธิ กัน
เด็กชายวุฒิชัย อินค า อ๋ัน

อุทัยธานี หนองฉางวิทยา นางสาวยุพารัตน์ มัชฌิมา แป้ง
ร.ร.การุ้งวิทยาคม นางสาวอัจฉรา อุทัยแจ่มส าราญ บัวตอง

นางสาวสายสภุางค์ กลขุนทด แตงโม
นางสาวปัณฑิตา จันทมณีสมบูรณ์ พ้ิงกี้
นางสาวจุฑาทิพย์ ปัญญา ทราย

ร.ร.แม่ทาวิทยาคม นายศราวุฒิ ภูผาวงค์ นิวนี่
นายธนากร พงสปิน แน็คกี้

ร.ร.ล าปางกัลยาณี นางสาวรัชนีพร วงศ์เขื่อนแก้ว นุน
เด็กชายสหราช ปาระมี แสตมป์

ร.ร.เถินวิทยา เด็กหญิงภัทรธร จอมวงศ์ น้ าอ้อย
ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวกัลยรักษ์ ศิริสลุง มะปราง

ร.ร.เสรีศึกษา นายธรรมรัตน์ หนูนันท์ ไมล์
นายอานันต์ รุ่งเรืองมิตร น๊อต
นางสาวลลิตตา ด้วงมูล เนย
นางสาวอัจฉรา ศรีจันทร์ ฟ้า
นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม สปาย

ชุมชนบ้านนายม นางสาวพรกมล เนียมเรือง เฟ้ือง
นางสาวรัตมณี นาคเกตุ อ้อน
นายอนุพงษ์ บัวพัน ปอน

ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นางสาวนุชนาถ กองค า นุช
ร.ร.สวนกุหลาบเพชรบูรณ์ นางสาวอุษา ล้วนดี ยุ้ย

นายกราฟฟิก วิเศษบุญ มาร์ค
ว.อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายกองทัพไทย ลาเสอื บีเอ็ม

นายปฏภิาณ น้อยทรัพย์ แบงค์
อุตรดิตถ์ นายจารุวิทย์ อ่อนล า จิว

ร.ร.วังโป่งศึกษา

เพชรบูรณ์

แม่ฮ่องสอน ร.ร.ห้องสอนศึกษาฯ

ล าพูน

ล าปาง

พิษณุโลก

พะเยา

น่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน



ทะเบียนผู้เข้ารว่มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SUMMER CAMP 2017  รุน่ที่ 19
ระหว่างวันที่ 15  -  20 ตุลาคม  2560 ณ เดอะไพน์ รสีอรท์
ว.เทคนิคอุตรดิตถ์ นายปัณณธร พุฒโต ปัณณ์

นายชัยวัฒน์ ชุ่มจันทร์ ริว
นายธนพล ทองประเสริฐ เพชร
นายธีรภัทร แก้วบุญมา มิกซ์

ร.ร.อุตรดิตถ์ นางสาวพัชรีพร ชัชวาลย์ พลอย
นางสาววิชญาดา มณฑาทอง โฟล์ค

ว.เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวจิราวรรณ เสอืน้อย ทาย
นางสาวทิพย์เมธา จันมลฑา ต๊ัก

ชุมชนต าบลน้ าอ่าง เด็กชายปฐมพร ชมภู ไอซ์
นางสาววาสนา ชาญณรงค์ เอิร์น
นายพัชนนท์ เรพล แอ้ม
นางสาวกีรติกา พิภักดี เมย์

ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายอภิวัฒน์ ร้อยพรมมา เพชร
ชุมชนบ้านกุดเต่า นายภูษิต บุญประมูล คิม

นายมงคล วันเพ็ญ บี
ชุมชนบ้านโคกล่าม นายอนุกูล ณะรักมาก เม่น

นางสาววรธิดา สขุส าราญ จูน
ชุมชนศรีวิไล นางสาวปิยะฉตัร เสมอใจ แป้ง

นางสาวสายสมร เหล่าจูม น้ า
ชุมชนบ้านหนองแก เด็กหญิงพรธิดา พรมดวงดี จอย

นายภานุพงษ์ น้อยค ายาง ฟิตเนส
นางสาวไพลิน สาลี บะหมี่

ร.ร.ท่าบ่อ นางสาวเบญจวรรณ์ จันดาบุตร เบนซ์
นางสาวชนกนันท์ กฤษณะพันธุ์ นิว
นางสาวพัลย์ศุภา นาเพียงล้อม แคท

ว.เทคโนโลยีอาเซยีน นางสาวนฤมล อุปัจวงค์ แคท
นางสาวอภิญญา บุญช่วย บ๋อมแบ๋ม
นางสาววนาพร ดีแสน กุ๊กกิ๊ก
นางสาวศิรประภา สวุรพันธ์ หมิว

ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร นางสาวสริิกานต์ อัคราช ดรีม

ร.ร.เลิงนกทา นางสาวกมลชนก พรทิพย์ แตงไทย
ยโสธร นางสาวพนิดา เพชรไพร โมเม

ร.ร.เขื่อนค าแก้วธนูปถัมภ์ นางสาวชญาดา เทศบุตร คีน

นางสาวกรกมล แวงวรรณ กิ่งไผ่

หนองบัวล าภู

หนองคาย
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ร.ร.ราชสมีาวิทยาลัย นายพัชระ ภู่คนองศรี สต๊อบ

นครราชสมีา ร.ร.สงูเนิน นางสาวสรุารักษ์ เกียรติสงูเนิน ลูกตาล
นายธนธรณ์ ลักขณาศิริวัตร เฟมัส
นายเจษฎา ท่วมกระโทก ไนซ์

ชุมชนบ้านหนองตะไก้ เด็กหญิงจีราวรรณ ชื่นนอก โบว์
เด็กหญิงพิชญา ต้ังสงูเนิน เบนซ์

ชุมชนต าบลด่านเกวียน นางสาวกฤติยาภรณ์ ป่วนกระโทก มุก
นายกานต์พิชชา ปล้องกระโทก นุ

ชุมชนต าบลแหลมทอง นายธีรพล แชกระโทก โก้
นางสาวยลรวี ม่วงงาม ป๊อป

ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นางสาวศรีสดุา ศรีวัง เด๊บบี้
นางสาวสกลสภุา สขุสง่า หมิว

ร.ร.สรุธรรมพิทักษ์ เด็กชายธนกร บัวคล้าย ปร้ิน
นางสาวนัทศิราภรณ์ ภักดี กิ๊บ

บ.แป้งมันเอ่ียมเฮงฯ นางสาวบูรณี ปัดกอง บลู
ร.ร.ขามแก่นนคร นางสาววรรณรัตน์ เพ็งมอ ปลา
ชุมชนบ้านดงกลาง นางสาวธนาภรณ์ เพชรสเีขียว เปตอง

ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร นางสาวธัญชนก หงษ์สงิห์ทอง ชมพู่
ชุมชนบ้านสว่าง เด็กชายอรรถพันธ์ แสงเสยีน บอล

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกตาแสง ตุ้ม
นายบัณฑิต สงูสนิท เอก

บึงกาฬ ร.ร.โซพิ่สยัพิทยาคม นางสาวกุสมุา แก้วกาหลง ปิงปอง
ร.ร.ผดุงนารี นางสาวลักษิกานต์ ตัลวัน ชมพู่

ม.ราชภัฏมหาสารคาม นายณัฐวุฒิ ทับธานี อาร์ต
กาฬสนิธุ์ ร.ร.อนุกูลนารี นายณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ วุฒิ

ร.ร.ค าม่วง เด็กชายปวรุตม์ บุตรวัง อ้าย

ชัยภูมิ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นางสาวธิติศิริ ทุมเที่ยง มิ้นน้อย

นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร มิ้นท์
นายศุภกฤต สริุย์ เอิร์ธ
นายภูชาติ รัตนวงค์ ภู

มุกดาหาร นางสาวปริชาติ พังคี เปียโน
สว่นจังหวัด นางสาวบุษยมาส รูปเหมาะ อ้อม
ร.ร.มุกดาหาร นางสาวนิธิกนก พิศชวนชม มายต์

มหาสารคาม
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นายเชษฐา แก้วค าพันธ์ มาร์ค
นางสาวขวัญชนก สนุทรสวัสดิ์ ฟ้า
นายกฤษฎา ซา้ยสขุ แฟ
นายสมคิด ย่ิงดี ฆัง

ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน เด็กชายอภิสทิธิ์ บานเย็น ไอ้
ร.ร.กระเทียมวิทยา นางสาวพรพิมล ศิลณรงค์ ปาล์ม
ร.ร.สรุวิทยาคาร นายเจษฎา คณารัตน์ปทุม มิกซ์

นางสาวสจิุตรา อินธิสาร อ๊ีฟ
นางสาวธนัญญา โทนุบล นิวเคลียร์
นางสาวจารุภา พรมมุณี ฟ้า

ร.ร.สริินทร เด็กหญิงสริิไพฑูรย์ กลีบแก้ว นุม่นิม่
ร.ร.ห้วยราชพิทยาคม นายธนวรรษ สวัสดี เสอื

บุรีรัมย์ นางสาวสธุินี กริชยานนท์ โฟร์
ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม นางสาวสภัุสสรา เสาวโค ใบหม่อน

นางสาวปรียาพร ละครชัย ชมพู
บ.แอดเดอรานสไ์ทย นางสาวมณฑิตา ปรุดรัมย์ เล็ก

นางสาวอุมาพร ศิลปเจริญ ยุ้ย
ร.ร.นาอ้อวิทยา นายสธุาศิน ผิวศิริ พีส

นายธีระพล ประทุมชาติ โช้ค
ร.ร.ศรีสงครามวิทยา นางสาวนริศรา ตันสร้าง การ์ตูน

นางสาวปรารถนา พิมมะทอง ปลา
นายณัฐกฤต เปร่ืองธรรมกุล ปลื้ม
นายสนธยา ทมโยธา บาส

สว่นจังหวัด นายธีรเดช หาญภูบาล บอม
นครพนม นางสาวจิตรลดา อุ้น แป้ง

นางสาวภัทรภรณ์ ปฏสิงัข์ อังกอร์
ร.ร.อุเทนพัฒนา นายสทุธิราช บัญชาวัง ออย

นางสาวลักษ์สดุา เคนท้าว แอ้ม
นางสาวมะลิตา บุญหลาย อัน
นายอดิศักดิ์ พิมสาร ปอนด์

ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา นายพงษ์เลิศ พรหมโคตร คิงส์
สกลนคร ร.ร.กุดบากพัฒนศึกษา นายชญานนท์ ดุพงษ์ นนท์

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวเพชรมณี มีสขุ ไอซ
ศรีสะเกษ นางสาวกัณห์ชรี โคตรสขุ มะปราง

สริุนทร์

เลย
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ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย นายณัชพัฒน์ ใจธรรม กล้า
ร.ร.ปทุมราชวงศา นางสาวอุมาพร เสอืสา อ่ิม
ชุมชนเปือยหัวดง นางสาวติรพรทิพา ขันตี อุ๋มอ๋ิม
ว.เทคนิคหัวตะพาน นายวีรภัทร์ กัณหารัตน์ ดรีม

นางสาวจันทร์ธิมา อินเพ็ญ กระฐิน
ว.อาชีวศึกษาเอกวรรณ นางสาวกัลธิญา กันหา กวาง

นางสาวกัญญาพัชร กุลโกทา ฝ้าย

นางสาวชุติมา เชิดชู นุ่น
ว.เทคนิคอ านาจเจริญ นางสาวกมลชนก ตรีภพ เจน

นางสาวคณิตตา ดุจดา วุ้นเส้น
สว่นจังหวัด นางสาวจิดาภา คาร์เด้น คิมเบอร่ี

นายเสริมพันธ์ บุญสงู กัส
ม.ราชภัฏอุบลฯ นายชัยพร ดุจดา อ๊อฟ

นางสาวอรุโณทัย ยกยุทธ์ นิว
ชุมชนบ้านหนองแต้ เด็กหญิงณัฐชยา เงินแจ่ม มิ้น

เด็กหญิงอภิชญา สทุธิธรรม มิวสิค
นายปิยวัฒน์ กิ่งก้าน นัท
เด็กหญิงธันวาพร ดวงวงษา เอฟ

ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหนองดู่ เด็กหญิงพรรวษา เหมียดมาลา อ้ัม
เด็กหญิงธนัญญา อนุสรณ์ศิริศักดิ์ ไอเดีย

ร.ร.บ้านโปร่ง นางสาวอภัสรา  หล้าศักดิ์ อ้ัม

อุดรธานี ร.ร.บ้านหมากแข้ง นายสมศักดิ์  เนสสุนิ เบลล์
นางสาวแพรพลอย  ศิริพันธุ์ ออมสนิ
นางสาวกานต์พิชชา  ดีมาก กวาง
นางสาวอภิรดี  บรรลือวงศ์ แคท

ม.ราชภัฎอุดรธานี นางสาววราภรณ์  ดิษฐ์เจริญ บอม
นางสาวหยาดฝน  พรมเสน กิ๊ฟ
นางสาวสมฤดี  ราชนิช มล
นางสาวน้องจิน    พูลสวัสดิ์ อาร์
นางสาวพัชราภา  โหมดนอก แพม
นางสาวรัตติยากรณ์ วงศ์ศรีเมือง ตอง
นางสาวศิรินภา    จันทรเสนา บีบี

อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวอธิตยา     ปัดถาวะโร เบนซ์

อุบลราชธานี

อ านาจเจริญ
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นางสาวเกศริน     บูรณะสาร เกศ
นางสาวปิยะดา    ฤทธิมาน แบม
นางสาววิชุดา      พลางวัน เหมียว
นางสาวรุ่งทิวา      นิลจันทร์ แป้ง
นางสาวช่อผกา     อนุประดิษฐ์ หุน้
นายสรุะชาติ          ทวีทรัพย์ โอม
นายคามินท์       ชินนุแหน คามินท์
นายถิรญาณ      กันหาวาปี เอก
นายอภิวัฒน์      ราชธนา เบนซ์
นางสาวสทุธิชา   อุดทา นุน่
นางสาวจันทร์รัตน์  ชัยสวัสดิ์ แพน
นางสาวจุฑานันท์  ตุ่นล า เตย
นายโกวิท        วงษ์ษา อาร์ท
นายวีรภาพ     ปรากฏรัตน์ เลียว
นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนแสง ป้อน
นางสาวเพ็ญพิชชา จ าปานวน บีม
นางสาวปิยะนันท์ ศรีชัยมูล ไก่นา
นายจิรเมธ  ทุ่งลาด เอริท์
นางสาวจีระนันท์  ศรีชัยมูล อีฟ
นางสาวสทุธิดา  ขจรใจ เฟร์ิน

อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวสกุานดา ทานสายตา
นายธาราดล ปานฤทธิ์
นางสาวชลดา ศรีบุญเรือง โบว์
นายพรพินิต  พรสวุรรณ์
นายธรรมนูญ  ปัตถาวะโร
นายศักดิ์สทิธิ์  ฤทธิ์มหา
นางสาวกรวิภา วงษ์แสนอาด
นางสาวศิรินยา กองสหีา
นางสาวลลิตาพร พุฒศรี มิ้ว
นางสาวนูรดาเรีย มะรอเซะ๊ ดาเรีย

ร.ร.สไุหงโก-ลก นายคาร์มัรร์อาลี บินดาโอ๊ะ คาร์มัส
ชุมชนหัวกุญแจ นางสาวอัสมา หวันชิตนาย อัสมา

เด็กหญิงซาฟีกะห์ เจ๊ะโก๊ะ ซาฟี

นราธิวาส
ร.ร.นราธิวาส
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ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล นางสาวนัจญ์ดา รักณรงค์ ดา

นางสาวมนทิราลัย ไฝสทีอง มน
ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา นางสาวนาเดีย มุสตาฟา เดีย

นางสาวปัทมาวรรณ รักเกื้อ ปัท
นางสาวนุรีซนั ยานยา ซนั
นางสาวมาริสา แซฟอง สา
นางสาวกนกกร ชายทองแก้ว ฝ้าย
นายชัยวัฒน์ ปรีชา ทิว
นางสาวอานัฏตา ใจกล้า นาย

สนง.กศน.อ าเภอเมืองระนอง นายสรปัญญา จินาตง ตาม
นางสาววรานิตย์ ทานุชิต แนน

ร.ร.สตรีระนอง นางสาวยลฤดี ปิยะทัต พลอย
ร.ร.พิชัยรัตนาคาร นายภาณุพงศ์ สงัดศรี กอล็ฟ
ว.เทคนิคระนอง นายวงศธร ประเสริฐศรี โอม

นายวิวัฒน์ หนูเรือน หนุม่
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นายอธิวัฒน์ ผลหิรัญ โอ
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวจิรัฐิติกาล เปีย กาล

นางสาวสนัจิตา จ๋ิวประดิษฐกุล แนน
นางสาวสธุิดา ทองน้ าเพ็ญ โมบาย
นางสาวสนุิดา ทองน้ าเพ็ญ เมเปิ้ล
นางสาวสริินดา เกียรติทวี ขิม

ชมรมจ.ภูเก็ต นายรัฐธรรมนูญ บุญรัตน์ ธันวา
นายจิรพันธุ์ พรมลี เจมส์
นางสาวกัญญารัตน์ นาสงิเตา มิ้น
นางสาวเมรี แคนฟิลด์ เมรี

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน นายนภสนิธุ์ คลายทุกข์ ป๊อก

ร.ร.สตรีภูเก็ต นางสาวอ าไพพิมพ์ ตันติธาคร อ้ัม
ร.ร.ทับปุดวิทยา นางสาวเพ็ญชัชชา ภักดีประชุม บัว

ร.ร.คุระบุรีชัยพัฒน์วิทยาคม นายทิชานนท์ เจ๊ะโสะ๊ เดว
ชุมชนบางมรา-ตอต้ัง นางสาวฐิตาภา แสงรัตน์ ปาย

นางสาวนิธิญาภรณ์ แซต้ั่ง กีฟ
เด็กหญิงชญานิศ ทองสม ต้นอ้อ

ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน เด็กหญิงกานต์ชณาพร ประมูลทรัพย์ น้ าเพชร

ภูเก็ต

พังงา

ระนอง

นครศรีธรรมราช

ชุมพร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา

ปัตตานี

ยะลา สว่นจังหวัด
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นายกษิดิศ โกยดุลย์ อาร์ต
นายศตนันทน์ เจริญรัตน์ ปั๋น
นายภานุพงศ์ พราหมศรีชาย โอ๊ต
นางสาวฐิติยา พันธุชา ฟาง
นางสาวศศิมาพร อุดมทองสกุล ต๊อกแต๊ก

ร.ร.ควนกาหลง นายทนงศักดิ์ ใจสนิท ซซูี่
ร.ร.สตูลวิทยา นางสาวอรสา นวลศรี สา
ร.ร.ละงูพิทยาคม นางสาวราณาวดี แซะอาหลี น้ า
ร.ร.วิเชียรมาตุ นางสาวจารินี บัวเลิศ รุ้ง

นางสาวคุณาสนิ สมจริง ซนิ
นายอิทธิ อินทร์อ๋อง อิฐ
นางสาวสดุารัตน์ เหล่าตระกูลงาม มายด์

ร.ร.กันตังพิทยากร นางสาวจิตลดา สสีาย ตาล
เด็กชายฤทธิชัย ม่วงแก้ว แชมป์
นางสาวชญาภรณ์ จรุงเกียรติกุล เพชร

ว.นาฎศิลป์พัทลุง นายสรัุตน์ มัชธาติ ฟล๊อง
ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ นางสาวสวิุญญา เปีนกลิ่น ผักบุ้ง

ร.ร.ตะโหมด นางสาวอรวรา รงค์ทอง ฟ้า
เด็กหญิงธัญชนก เขียวจีน น้ าเพชร
นางสาวรัตนภรณ์ ณ นคร ชมพู่

กระบี่ นางสาวสลิสา สวนรักษา อิม
นางสาววสวุรรณทิพย์ เพ็ชรน้ าแดง น้อย

ร.ร.อ ามาตย์พานิชนุกูล นางสาวกัลยาณี ใฝบุญ กาแฟ
นางสาวปริยาภัทร ศรีสวัสดิ์ เอิร์น
นางสาวกัลญาณี อักษรคง ป๊อบ
นางสาววรัญชลี ไชยจูตร เมย์

ร.ร.อ่าวลึก นางสาวกัลยากร แก้วประดิษฐ เฟร์ิน
สงขลา ร.ร.นาทวีวิทยาคม นางสาวรุ่งไพลิน แดงเพ็ง ฟ้า

นางสาวแพรวพรรณราย ชายอินทร์ ยุ้ย
ว.เทคโนโลยีหาดใหญ่ นางสาวชฎาพร ค าลือ เฟริน์

นายธนพัฒน์ โกแสง น า
นางสาวปรางทอง จันทรวัฒน์ ออม
นายกษิดิ์เดช เย่ียงกาย หนึง่
นางสาวฐิตาพร บุญญะพัสน์ อ้อ

กาญจนบุรี ร.ร.ท่าม่างราษฎร์บ ารุง

นครปฐม ร.ร.วัดจรเข้วิทยาคม

พัทลุง

สตูล

ตรัง

พังงา

สรุาษฎร์ธานี ร.ร.เคียนซาพิทยาคม



ทะเบียนผู้เข้ารว่มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE SUMMER CAMP 2017  รุน่ที่ 19
ระหว่างวันที่ 15  -  20 ตุลาคม  2560 ณ เดอะไพน์ รสีอรท์

ลพบุรี ชุมชนต าบลบ้านหม้อ เด็กหญิงนันทภรณ์ นิติกุล ชมพู่
เด็กหญิงสริินภา คชอาจ น้ าหวาน

สว่นจังหวัด นายวรุตน์ ข าค า รุต
นางสาวชนิกานต์ ใจแสน โอ๋
นางสาวทิพวรรณ เที่ยงธรรม ใต้ฝุ่น
นางสาวณัชชา ขันเดช อุ้ม

ร.ร.ปทุมวิไล นายธเนศ ท้วมเมศ เนส
นายอรรถพล วงษ์ค้ า อ๋ัน

ปทุมธานี ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ นางสาวคันธรส แก้วเสลา เค้ก

นางสาวอริศรา สาคร เนย
ร.ร.วัดเขียนเขต นางสาววีรยา นิลเนียม วุ้นเสน้

ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.หัวหิน นายวันชนะ รอดสดุ มด
นางสาวรจนา ทองเหง้า แหนม
นางสาวชลธิชา จันทร์สมบูรณ์ ตอง
นางสาวน้ าฝน มหาจันทร์ ปลายฝน
เด็กชายปวริศ ยินดีสขุ เอ๊กซ์
เด็กชายจิรยุทธ หวานย้ิม เวฟ
นายพีระพัฒน์ พุ่มพวง พี

ร.ร.บางปะกง"บวรวิทยายน" นายวรเชษฐ์ รุ่งฤทธิ์ เจ

นายนครินทร์ แดนประกรณ์ บอย
ร.ร.แก่งคอย นายชตินนท์ แก่นเพ็ชร์ โฟก

สระบุรี นางสาววิภาดา สดุรักษ์ เมย์
ร.ร.มวกเหล็กวิทยา นางสาวฐิตาพร ดิษฐศิลป์ ตะโก้
ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายภัคพล สสีา กองปราบ

เด็กหญิงวาสนา แพรสี จีโฟน
ร.ร.เทศบาลพระพุทธบาท นางสาวมาริสา บุญพ่ึง ออม
ว.เทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวณัฐสดุา เจริญสกุลชัยพร เกด

นางสาวจุฑาผกามาศ เผ่าจินดา มาย
ร.ร.ศรัทธาสมุทร นางสาวญาดา ลิ้นจ่ี ซี
ร.ร.วัฒนานคร นางสาวอรพิน แสงสสีม แป๋ม

ร.ร.ท่าเกษมพิทยา นางสาวอภิญญา ฆ้องสทีา อ้อม
ร.ร.สระแก้ว นางสาวสลิลภร แสงทอง จีน

สมุทรสงคราม

สระแก้ว

ตราด ว.เทคนิคตราด

ฉะเชิงเทรา ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา

ชัยนาท

นครนายก ชุมชนต าบลท่าทราย
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ชุมชนเกษตรพัฒนา นายสรุพัศ คีรินทร์ หล้า

เด็กหญิงจรณินท์ ทวนทอง ไข่มุก
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย เด็กหญิงลักษิกา คูเพ่งซวั ต้า

ร.ร.กระทุ่มแบนฯ นางสาววรรณพร รุ้งทอง แพท

ชมุชนบ้านคลองครุนอก เด็กหญิงณัฐสติา เพ็ชรรัตน์ พลอย

ชุมชนบางแม่หม้าย นางสาวธนาวดี ผาภุมมา มาย
นางสาวพรรณวิษา ถนอมพล มาย

ร.ร.บางแม่หม้าย นางสาวสรีุย์พร พรมประเสริฐ แก้ม
นางสาวเบญจมาศ ชมมา ต้าร์
นางสาวนารีรัตน์ อยู่ดี พลอย
นางสาวณัฏฐานิกร ช่างแย้ม ฝ้าย

ร.ร.เกาะจันทร์พิทยาคาร นายพายุพัฒน์ เฉลิมญาติ สไปรท์
นางสาวภาวินี ไหวพริบ ฟ้า

ว.อาชีวศึกษาศรีราชา นางสาวเบญจวรรณ ค าทาน หนูนิง้
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเกตุ ปุ๋ย
นายอธิวัฒน์ พรหมจันทร์ ภพ

สว่นจังหวัด นางสาวณัฐวรรณ หมวกสา น้ าหวาน
เด็กหญิงมณีนุช เพ็งอ่วม แนน

ร.ร.โพธินิมิตร นางสาวพนิดา ชาญประไพ ฟ้า
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นายวุฒิโชติ ชมชาติ แบงค์

นางสาวมาริษา จตุวรรณ ชีส
เด็กหญิงอาภารัตน์ อ่ิมโอชา มะลิ
เด็กชายนนทกร นนทโคตร นนท์

ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม เด็กชายณัฐพล เยาวเสริฐ แบงค์
เด็กหญิงพอเพียง แววแสง เปียโน
เด็กหญิงศิริภัสสร บุญมา แพร
เด็กชายสวิุจักขณ์ พงศ์วรินทร์ อู๋

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวลภัสรดา เปียมิน กันต์
นายวโรดม ศรีแก้ว โบลท์
นางสาวจันพิมา บุคจ าปา มิว
นางสาวชนิภา ขาวนวล ชิ

ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี เด็กหญิงเพชรลดา สงิห์โต พรีม
ร.ร.วัดจันทราวาสฯ นายชลทิตย์ กริชยานนท์ มิค
ร.ร.เบญมเทพอุทิศ นางสาวภคพร เพ็งมูล คลีน

ราชบุรี

นนทบุรี

ระยอง ร.ร.กวงฮ้ัว

เพชรบุรี

สมุทรปราการ ร.ร.สมุทรปราการ

ชลบุรี

สมุทรสาคร

สพุรรณบุรี
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นางสาวชัชชญา กฤษติชัย เนย
นางสาวพรรณธิวา รัตนเจียมรังษี เล็ก

ปราจีนบุรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายพากร ชื่นอารมณ์ กาย

กบินทร์บุรี

ว.เทคนิคจันทบุรี นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์ผล ลูกหมู
จันทบุรี ร.ร.ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) นายรัตนพล อ่อนสี พี

นายกฤษฎา สทิธิรักษ์ ต้นกก
นายณัฐวุฒิ อินธิแสง นัทต้ี

ร.ร.โป่งน้ าร้อนวิทยา นางสาวญาณิศา กรุณัง เฟิร์น
นางสาวภาวิดา สเีหลือง
นางสาวปาริฉตัร ทรัพย์เขื่อนขันธุ์
เด็กหญิงนิชาภา แซว้่าน ต้ังซวั
นายเด่นชัย แซม่้า ชัย
นางสาวอรพร เกียรติก้องขุนเขา ไนท์

เขตบางรัก รร.เซนโยเซฟคอนเวนต์ นางสาวพลอยไพลิน คงสอน นิง้

นางสาวปณิตา สงิห์ทอง แพร

เขตบางกอกใหญ่ ว.อาชีวธนบุรี นางสาวพิมพา โสภาค ฮอส

นายนนทกร วชิรโกสย์ี ยีน

เขตบางเขน ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ เด็กชายณัฐวัฒน์ คงนุกูล สตังค์

เด็กหญิงณภัทธสร อัมพรัตน์ ฟองเบียร์

เขตบางบอน ชุมชนมั่นคง 133 นางสาวพีรดา ทองศรีเมือง เนม

เด็กหญิงอมรรัตน์ กงใจ ครีม

เขตธนบุรี รร.ศึกษานารี นางสาวอาทิตยาธรณ์ พละสนูย์ มุก
นางสาวพิรดา ประสบพิบูล กีต้า

เขตสวนหลวง ชุมชนอัลกุ๊บรอ เด็กหญิงอาทิตยา โสอุดร ซามมี่

เด็กหญิงนันธิชา อีหม่ าหมัด แหม่ม

เขตพระขโนง ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เด็กชายชัยเดช กฤดิพงศ์ เบลล์

เด็กหญิงนรีรัตน์ บุญพา โม

เด็กหญิงชุติมา อาสนไชย แพรว

เขตลาดกระบัง ชมุชนหมู่บ้านเพ่ิมสุข เด็กหญิงรวีวรรณ จันปง พิงค์

เด็กชายชนวีร์ บุญพา เม่น

เขตสายไหม รร.วัดหนองใหญ่ เด็กหญิงจันทิมา นิยมสวัสดิ์ มิ้นท์

อ่างทอง ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม

อยุธยา ร.ร.บางปะหัน

เพชรบุรี
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เด็กหญิงณัฐนรินทร์ กลิ่นม่วง มายด์

เขตดุสติ รร.วชิราวุธวิทยาลัย นายชยุตม์พงศ์ ลีลาพงศ์อนันต์ โปแปง
เด็กชายจิรเดช เจียมจรัสรังษี แบงค์

เขตบางรัก ร.ร.อัสสมัชัญคอนแวนต์ นางสาวศภัททา เต่าร้ัง ปอนด์

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เต่าร้ัง เนย

เขตสะพานสงู ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล นางสาววิชญาดา มะลิวัลย์ มิ้น
นายกิตติพงษ์ กะเต็มหมัด ราม

นายศศิศ ทศนักข์ พีช

นายเอกรินทร์ ฉายเงา เซฟ

กทม. ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นายวัชรพล บัวชัย ต้น

นายกฤตณัฐ ศรีนอง เวฟ

นางสาวอรนภา สมิานุรักษ์ เฟรนด์

ศูนย์ฟิวเจอร์ นางสาวเพ็ญพิชญา พลอยชยภัสร์ เกรท

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ลอบมณี เนย

ศูนย์ซีคอน เด็กหญิงมณีภัสสรณ์ สริิสรรเพชญ เกรซ

เด็กหญิงจุธาทิพย์ ห้อยโหน แก้ว

กทม. ศูนย์แฟชั่น นางสาวเบญญาภา เทวรังษี เอส

เด็กหญิงเวธกา รุ่งเจริญ เพลง

ศูนย์เดอะมอลล์ เด็กหญิงนวลพรรณ พลเตมา โบว์










































































































































































































































































































































































































































































































































