
 

 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

           ส านักงานโครงการฯ  กรมสุขภาพจิต  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท ์๐-๒๕๙๐-๘๑๘๘ 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก“ค่ายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๐ 
 

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๐ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรม
ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีแนวคิดเพื่อให้
โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และ
สังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมี
ความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ท าให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายให้เยาวชน  
ได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน” 
เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้เยาวชนเลือกท ากิจกรรม  
ที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอน 
หรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชน 
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้   

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

จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมที่ท าให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถ
หน้าพระพักตร์ และในด้านประสิทธิผล พบว่า พ่ีเลี้ยงพิเศษ  ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามา 
ท าหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมา มีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเติบโตด้านการเรียน 
การท างาน การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา ความผูกพันกับโครงการ การเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไป และเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม  

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 ๒๐ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๕-วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑   
มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทั่วประเทศ  ทั้งจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เข้าร่ว มกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๐๖ คน แบ่งเป็นภาคเหนือ ๗๖ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๑ คน  ภาคกลางและตะวันออก ๙๕ คน   
ภาคใต้  ๙๒ คน  กรุงเทพมหานคร ๑๘ คน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ๑๔ คน  ในวโรกาสนี้ทรง
ทอดพระเนตรวีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะในค่าย จ านวน ๔ ชุด 

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

 

 

๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ 



ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
ร.ร.สวนพระยาวิทยา นางสาวสไุรยา ดอคอ ญา

ร.ร.เทศบาล4 นายเกียรติศักษ์  ยอดละเอียด ศัก
ร.ร.นราธิวาส นายฐมกร เบญจกุล โดม
ชุมชนโผลง นางสาวรูวัยดา อารง รุวัยดา

ชุมชนเจาะไอร้อง นายอับดูลนาริด อีแมดอสะ นาริด
ร.ร.นราธิวาส นายอัสรี วัฒนายากุล ลี

ร.ร.นราสกิขาลัย นางสาวซ าซลีา ยามา มี
นายอาพิรัตร์ เจ๊ะอูเซง็ พาตเตอร์

ร.ร.อิสลามศาสน์วิทยา นางสาวซไูรนี มะดือเร๊ะ นี
นางสาววารูณี เจ๊ะหะ ณี
นางสาวฮาลีเมาะห์ กาโฮง ลี่
นางสาวตอฮีเราะห์ บือแน ตอย

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์38 นางสาวณัฐรุจา พันกุ่ม อาย
ร.ร.กระบุรี นายนนทวิชญ์ ราชวัตร แบงก์

ร.ร.เพียงหลวง15 เด็กหญิงนภสร นาคอุบล เปตอง
นายจักรรินทร์ หนูสงค์ โอม
นายอภิเดช แก้วก าเนิด เกมส์
นางสาวสภุาวดี ใจสมคม อุ้ม
นางสาวเกสรา นุกูลวุฒิโอภาส แนน
นายชยพล ล  ากิจเสรีชัย มาร์ค
นายเก้าแซ มาลีลักษณ์ โฟกัส

กระบี่ ร.ร.กาญจนาภิเษกกระบี่ นางสาวธิดารัตน์ เพชรรัตน์ บีม
นายพงศธร มีชนะ ปิง

ร.ร.สวนศรีวิทยา นายณัฐพงศ์ กุลชุติมาพงษ์ เช็กกี 
ร.ร.บ้านพรุใหญ่ นายทนงศักดิ์ มากภิรมย์ โดม
ชุมชนบ้านบ่อแร่ นางสาวอะตอม ดีบุตร อะตอม

ร.ร.ประชานุเคราะห์36 นายศราวุธ มีจันทร์ แอ๊ก
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นายกันตวิชญ์ เกราะแก้ว กัน

นางสาวภัคจิรา นิยมไทย ออม
นางสาวสพุรรณษา เขียนทอง เมย์
นางสาวปัญญ์รวี ทองพัฒน์ หนุน

สว่นจัหวัด นางสาวภิญญดา ภูมิ อีฟ
นางสาวนุสณี ศรีสกุล กาน
นายกรวิชญ์ อุนาสงิห์ จุ้น

ชุมพร

ภูเก็ต

นราธิวาส

ปัตตานี

ระนอง
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จังหวัด ช่ือโรงเรียน
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นายวรกิจ ลิ่มสกุล กัน
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี ออย
นายธิวากร เหรียญทอง คริส

ชุมชนบางมรา-ตอตั ง นางสาวกัญญารัตน์ ล่องข้อง ฟา
นายสรวิศ สทิธาคม ต้น
นางสาวศุภานัน นพฤทธิ์ แอ๋ม

สว่นจังหวัด นางสาววิวรรณ หุนเจริญ วิ
นายจิรวุฒิ ลิ่มเกิดผล แซน

ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ นายพิสษิฐ์ ศรีสงคราม ดิน
ร.ร.ควนกาหลงฯ นางสาวอภิญญา ทองค า ใหม่

นางสาวสณิุสา โรยนรินทร์ นุช
ร.ร.วิเชียรมาตุ นางสาวชยาพร น้อยหนู ตาล

นางสาวธิดารัตน์ สหีะมาตร แพร
นายธีรภัทร โสธานิตย์ เก่ง
นายอธิราช ทองสนิ หมาก
นายสหัสวรรษ นุน่ปาน เดี่ยว
นายนิธิพงษ์ ช่วยเมือง บอม
นางสาวคุณาสนิ สมจริง ซนิ

ร.ร.สเิกาประชาผดุงวิทย์ นายรณกร สนัหยี ซอล
นางสาวอัสมา รัญวาศรี แนน

ชุมชนบ้านโครกแตรก นายพูลพิพัฒน์ ผงผานอก ตูน
ร.ร.กันตังพิทยากร นางสาวธีรตา กาหยี เฟิร์น

นางสาวชนัญดา เอมถนอม เฟีย
ร.ร.วิเชียรมาตุ นายชายชาญยุทธ ถิ่นพันธ์ โป้

ร.ร.นาโยงวิทยาคม นายศราวุธ คงนคร บ่าว
ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เด็กหญิงกัลยรัตน์ หนูวงค์ เกรป

ร.ร.บางดีวิทยาคม นางสาวณัฐชา สงิห์แก้ว เอิร์น
นายสทุธินัย ทองประดับ เวฟ

ร.ร.รัษฏา นายพัฒนฐิติกรณ์ แสงสวุรรณ์ เต้
ร.ร.สภาราชินี นายจักรตรี หยังดี ยงยี

เด็กหญิงวรินทร หมั่นกสกิรรม น  า
นางสาวธัญลักษณ์ มาคะมาโน เก่ง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ปาย
นางสาวสจิุรา รักดี หมวย

พัทลุง

ตรัง

สตูล

ภูเก็ต

พังงา
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นายยศกร สวัสดิ์รักษา บาส
นายจรกฤตย์ สวุรรณลิขิต กอล์ฟ
นายกล้า ไชยตรี กล้า
นางสาวชนัญญา จงจิตร ยีน
นางสาวสชุาดา คงด า สุ
นางสาวนิรชา บุญพามา ใบเฟิร์น
นางสาวธัญวลัย สงยัง น  าค้าง
นางสาวจิรัชยา จูมพระบุตร ไอซ์
นางสาวชนิตา ทองเจือ ทีม

สงขลา ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์ นายสรวุฒิ ชูเรืองสขุ อ๊ัฟ
อนุสรณ์ นายฤทธิชัย หน่อทองแดง ฟรุ๊ต

ชุมชนบ้านเขานา นายกิตติพล มณีรุ่น เคน
ร.ร.นาทวีวิทยาคม นางสาวญานิกา ปฐมรัตน์ มิ ง

นางสาวนฤมล ทองแก้ว จ๋า
นายวัชรเรศร ปรีดาพาก แซน
นายกมลศิณ มณีเพชร มอส
นางสาวพิมพ์ลภัส ฤทธิกัน พิมพ์
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสทุธิกานต์ โฟกัส
นางสาวฐิดาพร พลอยมี พลอย
เด็กหญิงจิราพัชร ดาทุมมา ขิม
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื ม โฟร์ท
นางสาวศศิธร ทองศึก ไอซ์

ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายเจตณรงค์ ขาวแก้ว เจ
นางสาวกัญญารัตน์ บุญสง่ น  าฝน

ร.ร.คณะราษฎรบ ารุง นางสาวณิชากร ถนอมวงศ์ธนา เกรซ
นายประมินทร์ กระจ่างลิขิต มีน

ว.อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวพัทธมน คุณากรวดี ใบเบิ ล
นางสาวกุลธิดา จันทร์แก้ว มด

ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา เด็กหญิงกนกวรรณรัตน์ หายทุกข์ พู่กัน
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นางสาวธีรารัตน์   อาบทอง ฟ้า

ร.ร.วัชรวิทยา นายโชคชัย         ใหม่จันทร์ มังกร
ร.ร.คณฑีพิทยาคม นายธรรณธร       ติณะคัด ปอนด์

ว.เทคโนโลยโีปลิเทคนิคลา้นนา นายปริญญากรณ์ ขันสวะ ยิม

ชุมชนบา้นห้วยยา เด็กหญิงอรุณสวัสดิ์ ชื่นชูไพร ชิเหมยเชียงใหม่

ก าแพงเพชร

สรุาษฎร์ธานี ร.ร.สรุาษฎร์พิทยา

นครศรีธรรมราช

ยะลา

พัทลุง
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เด็กหญิงชนิดา ราตรีอ าไพ ฟ่ี
นายณัฐวัตร กัณทะลือ วัตร

เชียงราย ชุมชนศรีดอนชัย นายนิติศักดิ์ เรือนสอน ไม้
นางสาวนิดา วิชัย นิดา
นายภควันต์ ชุ่มมงคล กี 

ร.ร.เชียงของวิทยาคม นางสาวหทัยชนก ดาราสว่าง ต้นข้าว
นางสาวหฤทัย จัดรส ออมสนิ

ม.เจ้าพระยา นายยงยุทธ สบืเหล่ารบ ดิว
ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวชุติกาญจน์ บุนนาค ป้อน

นายอธิษฐ์ เกิดสมบัติ โจโจ้
นางสาวรสติา อารีจิต ปูเป้
นายศุกลภัทร สมยศธนรัฐ มาร์ค

นครสวรรค์ ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ นางสาวภัทราพร รับบุญ มายด์
นางสาวสภุาวดี พัวสวุรรณ์ เปียโน
นายอภินันท์ ฤทธิ์เต็ม ต้า
นายนนตนันต์ จันทร์อินทร์ สตางค์
นางสาวนุชศรา พลอยชู นาย
นางสาวเพ็ญนภา เล็กอ าพันธ์ ก้อย
นางสาววราพร เหมือนเอ่ียม จอย
นางสาวฉตัรชนก จิตรชื่น ฟิลม์
นายวีรภัทร นอขุนทศ โก๊ะ

ร.ร.หนองบัว นายนครา รอดสการ ทีม
ร.ร.สากเหล็กวิทยา นายรัชชานนท์ สมัครการ ทัน

ร.ร.วันทีสถิตย์พิทยาคม เด็กหญิงบงกชกร โสภา มายด์
ชุมชนในจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ มะณีย์ ฟอร์ย

แพร่ ม.แม่โจ้-แพร่ ฯ นายปราณศักดา พิริยะเมธี ชานิตย์
นางสาวพัชรากร ถุงแก้ว ป๊อป

ว.พณิชยการบึงพระ นางสาวอลิษา จันทร์สงิห์ แบม
ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม นายธนพล นุมัติ นาย
ว.อาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวกนกวรรณ เค้าแดง เฟิร์น
ร.ร.ปงรัชดาภิเษก นายนพดล คงสถาน บุ๊ค

นางสาวพัชรินทร์ โฉมอินทรีย์ มินท์
นายกิตติพัทธ์ ช่อฟ้า จีจี 
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วใหม่ กิ๊ฟ

นครสวรรค์

พิจิตร

พิษณุโลก

พะเยา

น่าน ร.ร.สตรีศรีน่าน

เชียงใหม่
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ว.การอาชีพศรีสชันาลัย นายอังศุชวาล ติณณุภพโภคินันท์ ยิว

นางสาวนภาศิริ แซล่ี พลอย
นางสาวรสรินทร์ ชูสงัวาลย์ จ๊ะจ๋า

สโุขทัย สว่นจังหวัด นางสาววิจิตรา เศษสวุรรณ์ เก๋
นางสาวณัฐณิชา เลื่องลื่อ แคท
นางสาวจินตนา นิมิต มะปราง

อุทัยธานี ชุมชนบ้านห้วยแห้ง นางสาววิญาณัจฉรา บารมี แทม
นางสาวจุฑามณี ชาวป่า แป้ง

ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ นายศิวกร อภินันท์ทิพยกุล บิ๊กบอส
นางสาวชัญญา โสภาวรการ ซปิปี้

ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม นายดิษฐวัฒน์ ปั้นสริุนทร์ แสตมป์
เด็กหญิงธัญญพร ดวงจันทร์ แตงโม
นางสาวศศิมาภรณ์ แก้วเกษศรี เนย
นางสาวจริยา ทองเงิน มี่
นางสาวพรรณิภา วังคีรี หน่อย

เพชรบูรณ์ ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ วิเชียรบุรี นายอภิบูรณ์ วงค์ใส หยก
ร.ร.ชุมชนบ้านพุเตย เด็กหญิงอโรดี วิสตัน ซายน์

นายพงษ์ศักดิ์ ค าจีน จ๊าบ
ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นางสาวนวินดา ยามา บีม

นายจีราพัฒน์ วงษ์บุตรดี โจ
ร.ร.แม่ตืนวิทยา นางสาววีรยา ตันวิรัตน์ หยิน
ร.ร.แม่ทาวิทยาคม นายพลวัฒน์ รัตนตุมหิ คิว
ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง นางสาวปริศนา ถนอมการ แคร์

นายศิวกร ใจชม แกรมมี่
ร.ร.ล าปางกัลยาณี นายปฏภิาณ ปุพพโก เอิท

นายสภุนัย ค าเร็ว พี
นางสาวอรดา แป้นทองค า อังกอร์
นายณัฐพนธ์ สารเสนาะ
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรดาพิม

สว่นจังหวัด นางสาวภูชิชตา เปี่ยมเมธางค์ อ้อน
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวเบญจรัตน์ สายทอง อีม

นายพีรวิชญ ทาพา ปลั๊ก
ว.อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวกัญญาลักษณ์ พรมรัตน์ อัญญ่า

นายฐิติชัยวัฒน์ เกิดธูป ม่อน

ร.ร.วังโป่งศึกษา

ล าพูน

ล าปาง

ตาก

แม่อ่องสอน
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อุตรดิตถ์ นายเอกรัตน์ ค าล า มอส
ว.เทคนิคอุตรดิตถ์ นายวรพล เครือปาน ฟอร์ด

นายไตรทิพย์ ค าหมู่ นิน
นายจิรศักดิ์ น้อยจร ตั น
นายธีรภัทร ตรีวิมล เปา
นายนฤภัทร สาหร่าย ภูผา

ร.ร.อุตรดิตถ์ นายวรัญชัย ชูประเสริฐสขุ เนสท์
นางสาวภินญดา ศรวิเศษ ตอง
นางสาวนิราวัลย์ บ ารุงภักดี บี
นางสาวอาริสา  เอ่ียมนูญ โบว์

ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวประค ากรอง วิศรีปัทย์ ขิม
ร.ร.บ้านขามพิทยาคม นางสาวนุชจรินทร์ ยมโคตร นุช

นางสาวหนึง่ฤทัย ขุนเทพ ดรีม
นางสาวอรปรียา เหล่าเทพ โบ๊ท
นางสาวเบญจวรรณ สขุันธ์ มาย

ร.ร.สวุรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางสาวณัฐนันท์ แสนศรี เนย
นางสาวณหทัย เบ้าธรรม ไทน์

ร.ร.ค าแสนวิทยาสรรค์ นางสาวเพ็ญนภา สมสนิท อ้อ
นายนครินทร์ หงษ์ทอง บอม
นายศักดิ์ดา นครภักดี ป๊อป

สว่นจังหวัด นางสาวสพิุชชา เมืองพวน เมลล์
นางสาวณัฐฐาพร พรมแพงดี ข้าวฟ่าง

ร.ร.เลิงนกทา นางสาวจีรภา แท่นทอง บิวตี 
ยโสธร นางสาวณัฐธยาน์ อุตสาหพันธ์ ปังปอนด์

นางสาววิภากรณ์ รูปไข่ แคท
นางสาวปิยธิดา ค าทอง น  าฝน

ร.ร.ขามแก่นนคร นางสาวพิมพ์อมรา ท าเลดี เจ็ท
ร.ร.มัญจาคีรีศึกษา นางสาวบุษกร สริมา หมู

ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร นางสาวอรุณฉาย เศวตวงษ์ เปียโน
ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม นางสาวเกษราภรณ์ พานทอง เกด
ร.ร.ราชสมีาวิทยาลัย นายวโรดม ก่อคุณ ฟลุ๊ค

นครราชสมีา ร.ร.หนองบุนมากพิทยาคม นายปัณณวัตร์ ผิวงาม ปลาย
นางสาวจุฑาภรณ์ ปันบู้ ใบเฟิร์น

ชุมชนบ้านหนองตะไก้ นางสาวสธุิดา ไพรเขียว ปาน

หนองบัวล าภู

หนองคาย
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นายสริภพ ตรงกลาง อารัม
เด็กหญิงปาณิสรา มีหมู่ อีฟ
เด็กหญิงอัญชริกา ดาจันทร์พันธ์ แพร
เด็กหญิงกชกร เนือ่งกระโทก บิวตี 

ร.ร.อุบลรัตน์ฯ นายสรายุทธ ทะยอมใหม่ บอล
ร.ร.ล าทะเมนไชยพิทยาคม นางสาวกัญญารัตน์ ทนน  า เตย

ร.ร.บ้านลุงตามัน เด็กหญิงฤดี มะธีปิไข แพร
เด็กหญิงพัชราภา แทนไธสง อั ม

ร.ร.บ้านเขว้าวิทยา เด็กหญิงไพรินทร์ ยงไธสง นุน่
เด็กหญิงจิรภิญญา ปานอีเม้ง นุม่

ร.ร.ปากช่อง นายชยธร ธาราทรัพย์ แทน
นางสาวฉตัรลดา แย้มมนัส ฝ้าย

ร.ร.วัดบ้านทุ่งสว่าง เด็กหญิงวรนิษฐา ทองแช่ม ผักกาด
เด็กหญิงสนุิสา แก่นส าโรง การ์ตูน

ร.ร.ราชสมีาวิทยาลัย นายเนติ อาษา นิว
นายวงศธร ประเที่ยง โย

ว.เทคนิคกาฬสนิธุ์ นางสาวสธุิมา ม่วงพันธุ์ เกมส์
กาฬสนิธุ์ นางสาวธนิตา ไร่ประเสริฐ แคท

ร.ร.สมเด็จพิทยาคม นางสาวณัฐพร ยนยุบล แคนดี 
นางสาวฐิตาพร ศรีบุษย์ ทราย

ร.ร.บึงกาฬ นางสาววิราวรรณ อินแสง นิค
บึงกาฬ นายอรรถชัย จันทร์อ้วน กอล์ฟ

ชุมชนบา้นปากคาดมวลชน นายนฤเบศร์ มาดขาว ต่อ

นายเกริกประกาย อินไชยา โชกุน
สว่นจังหวัด นายกรณ์ดนัย พันธุ์นิยม บาร์โค้ด

นางสาวภัทธิฌา ทองแดง เมลล์
นายสริุยา อินหงษา โอม

ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์ เด็กหญิงอิมพิรา ปินะภา หญิง
นางสาวนรรณพร ขาวภา บิวตี 

ชัยภูมิ ว.เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ นายสริุยา วุฒิชัยภูมิ ต้าร์
ว.เทคนิคชัยภูมิ นางสาววรรณวิภา แขพุดซา ทราย

นางสาวจิตติพัฒน เอื อใจ ชะเอม
ร.ร.ดงหลวงวิทยา นางสาวพิชชาภา เนตรวงค์ เดียร์
ร.ร.มุกดาหาร นายยุทธนา พาทุม อ๋ัน

มหาสารคาม
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นายนันทวัฒน์ เมืองโคตร บอส
มุกดาหาร นางสาวปฏมิาพร เคนโยธา ตอง

ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา นายธีระพิพงษ์ สลางสงิห์ แองเจิ ล
ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายภูมิพัฒน์ พรทอง ซเีกมส์
ร.ร.ดอนตาลวิทยา นางสาวพราวนิราศ ชินช่งจู พราว
ร.ร.สรุวิทยาคาร นายสหรัฐ อยู่ดี ก้อง

สริุนทร์ ร.ร.วีวรวัฒน์โยธิน เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญยัง บีม
ม.ราชภัฏสริุนทร์ นายพงศ์ชัย แสงพุ่ม เทียร่ี

นางสาวณัฐกาญจน์ จันทรารักษ์ น  าตาล
ร.ร.สรุวิทยาคาร นางสาวศิรินภา ปัจชัยยัง หมวย

สริุนทร์ ร.ร.หนองแวงวิทยาคม เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุลกองฮ้อ ปุ๊กปิ๊ก
นางสาวเจนจิราไชยดี เจน
เด็กหญิงอนัญพร บุญพอก ปิงปอง
เด็กชายปัณณธร บุญพอก เซปัค

ชุมชนหนองตาเข้ม นายรุ่งรวิน พยัคฆา วิน
บุรีรัมย์ นางสาววันวิสาข์ เตียวเจริญ เมย์

ร.ร.ห้วยราชพิทยาคม นายธนวรรษ สวัสดี เสอื
นางสาวคันธมาทน์ ประประโคน มีน

ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม นายประชา แสนรัมย์ แจ๊ค
นายกาลัญญู ปูประโคน แฮ่ม
นายวงศธร สงิห์ประโคน ฟาง

ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา นางสาวณัฐชา รามศิริ บีม
ร.ร.เทศบาลนาอ้อ เด็กหญิงวรรณวิษา จันทาศรี ผักบุ้ง

นครพนม สว่นจังหวัด นางสาวกมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล ไผ่หลิว
นายเกียรติพงษ์ วงษ์แก้ว ปาล์ม
นายสวิุจิตร ศรีคูณราช ป๋อมแป๋ม

สกลนคร ร.ร.อากาศอ านวยศึกษา นางสาวกาญจน์หทัย ขันติยู สปาย
นายชินวุฒิ ศรีสถาน ปังปอนด์

ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย นายศุภวิชญ์ ไชยสจั พีค
ศรีสะเกษ ร.ร.สตรีศิริเกศ นายนพวิทย์ ธนะจิตต์สนิ บุ๊ค

ร.ร.ราษีไศล นายณัฐพล ไชยหนองบัว เต้ก
ร.ร.ชานุมานวิทยาคม นางสาวอรัญญา หมูนดี บิว
ร.ร.ปทุมราชวงศา นายอนันตชัย ถนอมชาติ ตั ม

นางสาวนิศากร นาค าสี หมวย

เลย
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ว.เทคนิคอ านาจเจริญ นางสาวชฎาทิพย์ จันทร์ดาวงศ์ ป๊อป
ว.อาชีวศึกษาเอกวรรณ นายศิลา ปัญญาวุธ หิน
ร.ร.พิบูลมังสาหาร นายพลพนา วันดี รันนิ่งแมน

นางสาวปพิชญา นาจาน มิ น
ม.อุบลราชธานี นายธิติวุฒิ ห้องแซง น๊อต

เด็กหญิงสาริศา ไตรรงค์จิตเหมาะ เกรซ

นางสาวธนพร บุญสทิธิ์ ฝ้าย
ร.ร.ปทุมพิทยาคม นางสาวธัญญลักษณ์ ซา้ยก่า ครีม

นายธีรภัทร ลิชผล ปาล์ม
นางสาวระพีพรรณ คงสวุรรณ์ แพรว
นายฤทธิเกียรติ ฤทธิทิตย์ แมน

ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหนองดู่ นางสาวกุลสตรี หวานจิตร โมเล
นายจักรี ทิพบุญชู บิว
นางสาวเทพารักษ์ ทิพเจริญ ก้ามปู
นายธราดล จันทะแพน ต๋ี
นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน เต๋า

อุดรธานี สว่นจังหวัด เด็กหญิงปิยะรัตน์ ศรีหร่ิง แพร
นางสาวศรัญญา พิมพ์โคกสงู เตย
นางสาวพิยดา เหลืองประเสริฐ กิมลั ง
นายกฤษฎา สนุทรวิภาต เกมส์
นายเมธี สงัวร อัท
นางสาวอวัศยา สทุธิงาม ฟ้า

ลพบุรี ชุมชนต าบลบ้านหม้อ เด็กหญิงกันธิชา โพธิชลังค์ กัน
เด็กหญิงพีรยา เกิดมี แจน

ร.ร.หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสาวสธุาวดี เขียวน้อย หนูดี
นางสาวอารีวรรณ วัชรศักดิ์เวช แตงโม
นายณัฐฆภูมิ ปิยะมิตรมงคล เน็ท
นางสาวราวรรณ พิมพา สม้

ร.ร.ปทุมวิไล นายศศพล รานุรักษ์ หมื่น
นางสาวกนกพร จงสริิวิทยา ปูน
นางสาวดุสติตา คิดเจริญ ข้าวโพด

ปทุมธานี ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ นางสาวสรินธร นาคสวัสดิ์ สายฟ้า
นางสาวนิศารัตน์ บุญตัว ศา

กาญจนบุรี ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

นครปฐม ร.ร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

ชัยนาท

นครนายก ร.ร.องครักษ์

อ านาจเจริญ

อุบลราชธานี
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นายเอกพิสษิฐ์ ศิริธนธรณ์ เจมส์
นางสาวพัชรินทร์ โฉมงาม น  าหวาน

ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ฯ นายอภิสทิธิ์ สดุสะอาด อัด
นายชินาธร ชมพู นิว

ร.ร.วัดเขียนเขต นางสาวศิริกร วุ่นซแีซง อุ๊บอ๊ิบ
นางสาวพัชริน เหลาธนู แพท
นางสาวศิรภัสสร จิราสติ ฟ้า

ร.ร.เทศบาลเมืองปทุม นางสาวพลอยมณี ถ่อแก้ว พลอย
ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.หัวหิน นายทินภัทร ศรีตระการ วอย

ร.ร.ปราณบุรี นางสาวเมสนิี จันทยงค์ พลอย
ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ นายพัชรพล อินทผลึก เพชร

นายภูริช ภรินทนันท์ กัปตัน

ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น

ร.ร.ดัดดรุณี นางสาวกนกอร รุ่งรักษา จอย
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ เด็กหญิงอพิชญา วิทยากุล เอ๋

สว่นจังหวัด นายทินกฤต บุญศิริ เต็นท์
นางสาวฉตัราภรณ์ บุญสวัสดิ์ บีน
นายภาณุวัฒน์ คงเจริญ กัปตัน

ปราจีนบุรี ร.ร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ เด็กหญิงธนพรรณ จิวเจริญสกุล พลอย
เด็กหญิงเจรีญา ศรีจันทร์ อีม

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายทัศศิษฏ ์ภูวันทมาตย์ นัท
สระบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์(พุแค) นายจารุวัฒน์ แหวนวงค์ เอ็น

ร.ร.เทศบาลพระพุทธบาท เด็กหญิงอภิชญา มีนาคุ้ม ซี
ร.ร.ศรัทธาสมุทร นายปราชญา ดุษฎี ฟลุ๊ค

นางสาวจิรัชญา วัฒนธร เร
นางสาวกมลนิตย์ กองทองนอก เล็ก

สว่นจังหวัด นางสาวปรายฟ้า สถิรวัฒน์กุล ไอซ์
นางสาวสภุารัตน์ พินิจจอหอ แนน
นางสาวอาภัสรา พรไทย เจ้าขา

ร.ร.อินทร์บุรี นางสาวศศิวิมล พงษ์สมบูรณ์ มิ นท์
นางสาวสชุญา กาญจนะเลขา สุ
เด็กหญิงจิตติมา เทพบุรี ตูน

สว่นจังหวัด นายอนุวัฒน์ เกตุแก้ว เอ็ม

สมุทรสงคราม

สระแก้ว

สงิห์บุรี

สมุทรสาคร

จังหวัด ช่ือโรงเรียน

ฉะเชิงเทรา
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เด็กหญิงภัทรดา หมอนเมือง เนย
สพุรรณบุรี ชุมชนบางแม่หม้าย เด็กหญิงศรัณญา วิสทุธิ์ วิว

ร.ร.บางแม่หม้าย เด็กชายธนทัต อินจินดา ฟลุ๊ค
นางสาวจิตสภุา กรัตนุถะ ข้าว
นายจันทร จัน บ๊า
นายนครินทร์ ตากลม บรู๊ค

ร.ร.เกาะจันทร์พิทยาคาร นางสาวศุภิสรา เพ่งพิศ ขวัญ
นางสาวอัมพร เรืองศรี ดรีม

ร.ร.ศรีราชา นางสาวกมลชนก อ่อนกุล ข้าว
ร.ร.เซนต์ปอลคอนแวนต์ เด็กหญิงพรนภา ฉมิชา เนม

นางสาววชิราทิพย์ โสมาศรี ปอนด์
ร.ร.บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) นางสาวมณีรินทร์ ศรีทะโคตร แป้ง

นายกิตติศักดิ์ บุญพอ บอส
นางสาวชลธิชา แก้วระวัง มิน
นางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร หลิว

ร.ร.หนองรีมงคลสขุสวัสดิ์ นายพัฒน์พงศ์ เกื อหนุน บอลลูน
ชุมชนบ้านหนองรี นางสาววาสนา ภักดิบดี บีม

ชุมชนบ้านสวนมะม่วง เด็กหญิงสรัิชชา ศิลป์นรดี เนส
ชุมชนบ้านคลองสะพาน เด็กหญิงณัฐนพิน อนันต์ศุภมงคล แอล
ชุมชนบ้านหนองไทร เด็กหญิงรัชนีกร โสภะบุญ พลอย
ว.อาชีวศึกษาศรีราชา นางสาวพรจิรา เหลืองอ่อน นาว

ว.เทคโนโลยีแหลมฉบัง นายเจมส ์ศรีแสง อาลีฟ
ชุมชนหนองปลาไหล เด็กหญิงสรารัตน์ จัดแจง แพร
ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง เด็กชายนันทวัฒน์ ทองอินทรา บอม
ชุมชนต าบลวัดแก้ว นางสาวธัตยพร สงัเวียน แตงโม

ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ นางสาวนพจรส เมืองนิล TELL
ราชบุรี ว.เทคนิคราชบุรี นางสาวซาณอย ฮวดศรี มัดหมี่

นางสาวปริยากร ภู่ตัน เหมียว
เด็กหญิงวิริยา อินเทียน ปันปัน
นางสาวศิรประภา ฤทธิ์สขุ แบม
นายกฤษณะชัย มาบขุนทด ทีน
นางสาวนฤมล ปานจัตุรัส เฟรม
นายธนพนธ์ เอ่ียมเมือง ต๊ะ
นางสาวกชวรรณ นิยะนันท์ พลอย

ระยอง ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม

ชลบุรี

ร.ร.สตรีสมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ
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ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นางสาวชยาภัสร์ พิมพ์ทอง มาญ่า
นนทบุรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายสหรัฐ สวุรรณวงค์ ฟลุ๊ค

นายปัณณวัฒน์ มะไพร เป้
ร.ร.ปากเกร็ด นายสทิธิพร พลนิเทศ พี

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสงเมฆ หวาน
ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นางสาวพรลภัส วงศ์ยะลา พริก
ร.ร.วัดจันทราวาสฯ เด็กหญิงเนตรนภา กระถินป่า เนม

ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี นางสาวมะลิ กาญจนรณกร มะลิ
ร.ร.เบญมเทพอุทิศ นางสาวธวัลรัตน์ คะชะนา แคร์

ร.ร.ท่าใหม่ " พูลสวัสดิ์" นางสาวพันพัสสา บ าบัดทุกข์ แบ๋ม
ร.ร.ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) นายชนวีร์ บัวเกิด ต้นน  า

ว.เทคนิคจันทบุรี นางสาวกรรวี พูลพัฒน์ สม้โอ
นายภาษิต มากสนิ นาย
นายเสฏฐวุฒิ พรมเมตตา ท๊อป
นางสาวศศิธร พูลทอง มะปราง
นางสาวภัทราภรณ์ กล่ าเงิน ไอซ์

เขตจตุจักร ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ นางสาวศิริขวัญ โยไทยเคลื่อน เค้ก

นายภควัต แสงทองสขุ พอร์ช

เขตพระขโนง ชุมชนหมู่บา้นนิรันดร์วิลล่า เด็กหญิงชนิตา เยาวบุตร ตะวัน

เขตบางบอน ชมุชนก านันแม้น 3 นางสาวกนกภรณ์ เสง็ดอนไพร มิ นท์

เด็กหญิงกมลชนก ธนาเลิศเมธา โรส

เขตบางบอน ชุมชนมั่นคง 133 นายพงศ์วิจักขณ์ จันทร์บริบูรณ์ ไอซ์
เขตจอมทอง ร.ร.วัดยายร่ม เด็กหญิงปวีณา ศรีส ารวม ปิ่น

เด็กชายอนุวัฒน์ สารรัตน์ เจมส์
เขตบางขุนเทียน ร.ร.วัดสะแกงาม เด็กหญิงวสมุดี นกอยู่ มาย

เด็กหญิงสวรรยา เพ็ชรแก้ว แจน

เขตหนองจอก ชุมชนแผ่นดินทองวัดล าพะอง เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวนาค เชียร์
เด็กหญิงกนกสริิ ชุ่มเกตุ อั ม

เขตมีนบุรี ชมชนแก้วสวัสดิ์ใจบุญ เด็กหญิงอังสนา สรุะเสน วิว

เด็กชายศุภกฤต เจริญสขุ บิว

เขตสวนหลวง ชุมชนหลังวัดปากบ่อ นางสาวศศิวิมล บุญอาจ นาเดีย
เด็กหญิงภัททนันท์ กีไธสง พิมพ์

เขตสามเสน ร.ร.สามเสนฯ นายปริญญ์ชนัฎฐ์ บุญชัยโย มิว

อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง

เพชรบุรี

จันทบุรี

อยุธยา ร.ร.บางปะหัน
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เขตคลองเตย ชุมชนริมทางรถไฟท่าเรือ นายจักรกฤษณ์ เต็มเปี่ยม แฮม
นายนัฐพงษ์ เปงหล้า อิม


