
 

 
 
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 ๒๑ 
 

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๑ 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 ๒๑ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๔  ถึง วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑   
มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทั่วประเทศ  ทั้งจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เข้าร่ว มกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๐๓ คน แบ่งเป็นภาคเหนือ ๗๔ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕๓ คน ภาคกลางและตะวันออก ๘๙ คน   
ภาคใต้  ๕๘ คน กรุงเทพมหานคร ๒๐ คน และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ แห่ง ๙ คน ในวโรกาสนี้     
ทรงทอดพระเนตรวีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะในค่าย จ านวน ๔ ชุด 

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

 

 

๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา นางสาวปภาวี  เพ่ิมพูล น้องปอ

ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม นางสาวศรสวรรค์  ยอดเทศ น้องต้า
ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม เด็กหญิงบุษกร  ผิวผักแว่น น้องปริม
ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม เด็กชาย ธนากร  พุ่มน้อย น้องเนส

นายชนะเกียรติ เลิศชยัสหกุล นัท
ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายศรัณยู อ้วนล้วน มิว

นางสาวอรนิภา เวียงหลวง ฝ้ายฟู
ม.เชยีงใหม่ นางสาวอารียา จะแล ดาว

นางสาวกิจติการณ์ จันทะวงษา ป๊อป
ร.ร.หนองบัว นางสาวเกศรินทร์ เตชะสา พราว

นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ ต่อ
นางสาวธนพร โลหะเวช ที

ม.เจ้าพระยา นางสาวกัญญารัตน์ เสง่ียมอยู่ มิ้น
นางสาวธนธรณ์ ปัญญากา ไข่มุก
นางสาวขณิฐชนก อยู่แบน ไนท์
นายปัณณธร กาวิน กู๊ด

นครสวรรค์ ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ นางสาวอัญชสิา ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ โบนัส
นายสุภิชาติ รอดพล แมน
นางสาวเมธาวี โพธิ์ทอง มายด์
นางสาวปิยธิดา ข าวงค์ ฟ้า
นางสาวนิชาวรรณ พิลารัตน์ พลอย
นางสาวพรพรรณ อินพิทักษ์ กรีม
นางสาวกัลยรัตน์ เส็งหะพันธุ์ ฟ้า

ร.ร.วชริบารมีพิทยาคม นางสาวสุภารัตน์ สบาย ผ้ึง
ร.ร.สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม นางสาวจณิสตา ย้ิมเจริญ พลอย
ชมุชนต าบลในเมืองพิจิตร นายอัศนี งามบรรจง อัจ

แพร่ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เด็กหญิงวิสุทธิ์ศิริ พิมสาร แพร
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสร้อย ฝ้าย
เด็กหญิงญาณิศามน กันถาด ฟาง

ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม นายพีระพงษ์ ปิยะปัญญาพร ตัส
ชมุชนต าบลแม่ระกา นายสิทธิโชติ จันทร์สิงห์ เบนซ์
ว.อาชวีศึกษาพิษณุโลก นางสาวพรชนก พันธุ ภัค

ม.พะเยา นายพิสิษฐ์ เครืออินทร์ เคน
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวสิรินธิดา บุญรัตน์ ซือซือ

พิจิตร

พิษณุโลก

พะเยา

ก าแพงเพชร

เชยีงใหม่
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จังหวัด ช่ือโรงเรยีน
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นางสาวสิริฉัตร กรมทะนา กุ๊กกิ๊ก
นางสาวธาริณี ยาใจ ใบตอง

ว.การอาชวีศึกษาฯ นายนนทพัทธ์ แตงฉิม ไอซ์
สุโขทัย ชมุชนต าบลวังตะคร้อ นางสาวพีรยา สิทธิ์เรือน ตังเมย์

นายบูรพา บุตรทิพย์สกุล บู
นางสาวภาวิดา ค ามงคุณ มุก

ร.ร.สรรพวิทยาคม นางสาวธัญญธร เพ็งอ่อง ฝน
อุทัยธานี ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม นางสาวพรนภัส โรหติาภิรมย์ มายด์

ร.ร.หนองฉางวิทยาคม เด็กหญิงศิลินี เกษศิลป์ ต่าย
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวอารียา เพชรประดับ ป๊อป

นางสาวแก้วกานดา สุวรรณประชนิ หมู
ชมุชนบ้านนายม นายธนพล เหมือนศรีชยั ริว

นายนักรบ ทองใส ซีเฟรน
เพชรบูรณ์ นางสาวกิตยาภรณ์ มาแก้ว กิ่ง

ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นางสาวภาณุมาศ พุทธสงค์ ไอซ์
นายอรรถพล เวชกามา ฟลุ๊ค
นางสาวอินทิรา คุ้มนุ่น นิว

ว.เกษตรและเทคโนโลยีฯ นายภานุรุจ มีตา ไนท์
ร.ร.แม่ทาวิทยาคม นางสาวปริยภัทร ตาพงค์ ฝ้าย

นางสาวเนตรนภา กิติเดช กี๊ก
นายยอดภู กันทะจักร์ ยอดภู

ส่วนจังหวัด นางสาวกุลนันทน์ กาวิชยั เก๋
นางสาวรสธร สมานยา แบมบู

ว.อาชวีศึกษาอุตรดิตถ์ นายประภัทร อินยา ออย
อุตรดิตถ์ นายสมชาย สวัสดิ์ดี เป้

ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวพีรญา ล้นเหลือ แป้งจ่ี
นางสาวมัณทิตา รุ่งเชตุ อ้อ
นายธนภัทร์ ใจลังกา เน็ท

อุตรดิตถ์ นายศรุจฐิรัชญ์ พรบัญชานนท์ ม่อน
ว.เทคนิคอุตรดิตถ์ นายกวิน จอมเงิน ปร๊ิน

นายณัฐภัทร พวงศรี มอร์ฟีน
นายศุภกฤดิ แป้งหรัิญ หนูดี

ล าพูน

ล าปาง

แม่อ่องสอน

ร.ร.วังโป่งศึกษา

น่าน ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ตาก
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นายกิตติทัต มาเพ้า เฟรม
อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ นายธนภัทร เฮียงก่อ ใหม่

นายชยัวรวัฒน์ ชยัวรรณ ปลื้ม
นางสาวบุญญิสา หลวงใหญ่ แพรวา

ร.ร.อบจ.เชยีงราย นายฤทธิชยั พงษ์แผน ป๋องแป๋ง
เชยีงราย นายกาจบัณฑิต อินทร์งาม อัพ

ร.ร.นครวิทยาคม นางสาวนัชชา นันตา นัช
ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายพชรพล ดวงเพ็ชร ไวท์

ส่วนจังหวัด นายภูวนาท ค าภู ภู

นางสาวบุษบง หาสุข แป้ง

นางสาวนิตยาพร ภูมิย่ิง นิด
นายณัฐพงศ์ ลิชผล
นายธีรวัฒน์ กุลาจันทร์ ไปร์ท
เด็กชายกิตติพงษ์ ปาณะศรี มิก
นายพงศธร ทินแท่น ปุ๊กกี้
นางสาวศิวพร ประสิทธิ์สุวรรณ แบ๋ม
นางสาวธัญญลักษณ์ จงกลรัตน์ เค้ก
นายตะวัน ศรีเมือง ต๊ะ
นางสาวชาลิตา ชมมณี บิวต้ี

ว.เทคโนโลยีอาเซียน นางสาวสุพักตร์ศิริ สิงหศ์ิลป์ มินท์
นางสาวดวงกมล คุณกระ อิคคิว

ร.ร.ท่าบ่อ นางสาวอลิศรา วรรณกี้ มิว
นายสดุดี พวงศรี ฮาเล่
นางสาวฟ้าสกาว สอนใจ ฟ้า
นางสาวพิชยา จันทร์ณะรงค์ ฟิลม์

ยโสธร ร.ร.ยโสธรพิทยาคม นางสาวกัญญาวีร์ พลไชย ฝน
นางสาวสายธารทอง ชรัูตน์ เบนซ์
นางสาวสุธาสินี วงศรีแก้ว มิลล์

ร.ร.ขามแก่นนคร นางสาวลภัสชฎา พรมโยธา มิ้นท์

หนองบัวล าภู

หนองคาย
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ชมุชนบ้านดงกลาง นายวุฒิชยั ศรีทรงฮาด ฟิลม์

ขอนแก่น ชมุชนบ้านสว่าง นางสาวอธิติยา พรมลา จาม
ร.ร.กัลยาณวัตร นางสาวปนัดดา แสนบุราณ แป๋ม

นางสาวสิริวรัญญา กุลจรัสประเสริฐ อาร์ต
ว.อาชวีศึกษานครราชสีมา นายวัชระ ยะมะเริง เบียร์

นครราชสีมา บ.แป้งมันเอ่ียมเฮงฯ นายกิตติ แก้วเจนกล
นางสาวรจนาภรณ์ ทีปสว่าง

ชมุชนบ้านหนองตะไก้ นายณัฐพงษ์ ขอมกระโทก ต๋อง
นางสาวอมรรัตน์ แสวงดี วา
นายนาคิน ดอนกระโทก เต้ย
นางสาวพิริยกร เพ่ิมพูนพิศ มุก
นางสาวประภัสสร แสงจันทร์ น้อง

ส่วนจังหวัด นายยุทธภูมิ แสงสุรินทร์ ทิว
กาฬสินธุ์ นายสิทธินนท์ จันทร์เจริญ อาร์ท

ร.ร.บึงกาฬ นายกรชนินทร์ บุญพิเชฐ อาฟโก้
บึงกาฬ นางสาวภัทธิฌา ทองแดง จีเมลล์

ร.ร.สาธิตม.ราชภัฏฯ นายนรเศรษฐ์ กุดแถลง เก็ต
นางสาววัชรีพร เผ่ือแผ่ นิ้ง
นายณัฐวุฒิ ทับธานี อาร์ต
นายสุรพงศ์ สุระมรรคา ต๋ี
นางสาวเจนจิรา บัวระภา ปุ๊บปั๊บ
นางสาวณัฎฐนิชา เต็งใชสุ่น หลิน
นางสาวอารยา ท่านทรัพย์ เบนซ์
นางสาวเบญจรักษ์ ศิริจันทรานนท์ พลอย
นางสาวณัฏฐณิชา จันทวิภาค แป้ง
นายเศรษฐปกรณ์ วิเศษชู เปรม
นายศุภชยั วิชยัภูมิ ท๊อฟฟ่ี

ร.ร.เทศบาลวังสะพุง2 นางสาววรรณตรียา เพ็งวงษา พร้อม
ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ นางสาวกัลญารัตน์ ศรีดาทอง เมย์

นครพนม ร.ร.อุเทนพัฒนา นางสาวมรินทิพย์ พุทรา อ๊ีด

มหาสารคาม

เลย
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นายนวมินทร์ นิมมิตตานนท์ มิณทร์
ชมุชนหนองตาเข้ม นายภูบดินทร์  สวนพันธ์นอก ต้นกล้า

นางสาวประกายเพชร  แมคอินทอช ลิลลี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสิทธิชยั  ประเสริฐ เจมส์

นางสาวปนัสยา  เบื้องบน อ๋อมแอ๋ม
รร.หว้ยราชพิทยาคม นางสาวชอ่ผกา  การรัมย์ กิ่ง

นายอนุรักษ์  ใจดี ลาเต้
บุรีรัมย์ รร.บัวหลวงวิทยาคม นายเจษฎา พลาหาญ เจ

นายเมธี ศรีวิชยั พร
นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร อุ๋งอ๋ิง
นายพรพจน์ นุแรมรัมย์ ป๊ก
นางสาวทิชญัญา  เอกคสิงห์ บีม
นายพิชญุตม์  มุ่งเอ้ือมกลาง ป้อง
นางสาวชนิสร สุวรรณเขตร์ แตงโม

ร.ร.ประโคนชยัพิทยาคม นางสาวธนภรณ์  พะประโคน ฟ้า
เด็กหญิงกรองกาญจน์ กุดัน ผิง
นายปวริศ สัทธะประโคน เป็ด
นางสาวมยุรฉัตร อุ่มประโคน   ก้อย
นางสาวอพัชชตุา สดมสุข นุ๊ก

ร.ร.ธงธานี นายอภิรักษ์ ชลเทพ เตชนิ
ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายไวยพงศ์ เกียมปาก

นายชลธาร นพนากุล ไผ่
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา สิงหฉ์ลาด ขวัญข้าว
นางสาวภคพร ค าแก้ว ออม
เด็กชายสรวิศ โลตุฤทธิ์ ฮิวโก้
นายวีกฤต ดรชาม่วง

สกลนคร ร.ร.มัธยมวานรนิวาส นางสาววราพร สายพรม
ม.ราชภัฏสุรินทร์ นางสาวจุฑารัตน์ ฟอมไธสง อิงฟ้า

สุรินทร์ ร.ร.กระเทียมวิทยา เด็กหญิงศุภิสรา จ าปาศรี วุ้นเส้น
นางสาวปิยพร เฉลิมรัมย์ ปุ๊
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ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน นางสาวจณิสตา ผมนะรา เจน

เด็กหญิงโชติกา หรัิญญาณกร น้องหยก
ร.ร.หนองแวงวิทยาคม นางสาวชฎาภรณ์ ปัดทาศรี เอิร์น

ร.ร.สุรวิทยาคาร นายจิรพัฒน์ ชยัฉลาด เจได
นายมติพล คงดี คิม
นายก้องเกียรติ มูลมั่ง ก้อง
นางสาวสิริกันยา กันเที่ยง มิ้น
นางสาวอรวรรณ โซ่เมืองแซะ มายด์
นางสาวภัทร์นรี บุตรดีวงศ์ กีต้า

มุกดาหาร ส่วนจังหวัด นายธีรภัทร เที่ยงโยธา ซินซิน
นางสาวธัญจิรา คะเณศรี ขิม
นางสาวนิชยาภรณ์ วงศ์สมบูรณ บีม
นางสาวปิยะดา แท่งทอง เก๋
นางสาววิภาพร ผะอบ นิว

ว.เทคนิคชยัภูมิ นางสาวพิมพ์ชนก ทิพย์วรรณา น้อย
ร.ร.ชยัภูมิภักดีชมุพล นางสาวเจนจิรา ตุมรสุนทร เจน

นายชญานนท์ สมบูรณ์ทรัพย์ นนท์
ชยัภูมิ นายคิริน ทองดี คิริน

ร.ร.เพชรวิทยาคาร นายสิทธิพร ทองดี กิ๊ฟ
ร.ร.กาญจนาฯชยัภูมิ นายธีรภัทร์ ศรีหะเนตร เต้ิล
ชมุชนบ้านหนองแต้ นางสาวจิราภรณ์ พรหมแสงใส บีม

เด็กหญิงพรชติา ถาวงษ์กลาง เอ็ม
อุดรธานี ร.ร.หนองหวัคูปวงฯ นายสุธัญ อินทรสุข เนม

นางสาวชบาพร คุณแก้ว ชมพู่
นายจักรพงษ์  สีเหลือง เฟิร์ส
นายภราดร  เหนือเกษ
นางสาวนริศรา รูปสะอาด ตาล
นางสาวกิตติมา จันทัด
นางสาวอัญชลี ผลเจริญ อัน
นางสาวเจนจิรา พลางวัน เจน
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นายธนกิตติ กิติราช เบส
อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นายอนุศิษฐ์  สรวงศิริ ฟลุ๊ค

เด็กหญิงอานาพร  บ ารุงภักดี ฟ้า
เด็กหญิงอารุณศรี บ ารุงภักดี ฝน
นางสาวอภิญญา  พ่ึมชยั นุ่น
นางสาวพรรณธนา  ร่ืนเมธี อุ้ย
นางสาวกัลยา จันวันชยั โอ๋
นางสาวนริศรา  หงษ์ทอง แพนทีน
นายฐิติกร  ตุ้มกุล แสตมป์
นายธนากร  นวนไชยดี ทีป
นางสาวพัชรีพร  สุวรรณศรี เฟียช
นางสาววรางคณา  โทกุล ไอซ์
นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์เพชรเล็บ ติว
นางสาวศิริพร  ติใจ เบลล์
นางสาวสุพัตรา  บุญพา เดียร์
นางสาววรรณิภา  นันทะสอน ต๊ัก
นายเจษฎา จันทะภา คิม
นายทรัพย์ทวี วงษ์ชาลี ต้าร์
นางสาวเกษราภรณ์  ทุยอินทร์ ดรีม
นายเกรียงไกร   บุญภา ดิว
นางสาวทิพญา  หาแก้ว ปู

อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นายวทัญญู   เปร่ียมดี บูม
นางสาวรัตนา ก่อชยั เมษา
นางสาวพรรณิษา วรชนิา
นางสาวจันทร์ศิริ  วงค์กันยา
นางสาวรัตนากร โพธิ์ชนิกรณ์

ว.เทคนิคหวัตะพาน นายธีรกานต์ ดาชว่ย ที
อ านาจเจริญ ร.ร.ปทุมราชวงศา นางสาวชนิภรณ์ โพธิชยั แหนม

นางสาวอภัสรา บรรทุปา ฟ้า
ว.เทคนิคอ านาจเจริญ นางสาวศศิรัศมี ส าโรงธนารัชต์ หมิว
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นางสาวศิริพร ชาญประดิษฐ์ พีไนซ์
ส่วนจังหวัด นางสาวอัญญารัตน์ ผลขาว ชมพู่

นางสาววริศรา มิ่งแนน บีม
นางสาวศศิกานต์ สีสิงห์ แบ๋ม
นายจิณณวัตร วิลา ฟอร์ด
นายภูวนาท เสียมศักดิ์ ภู

ส่วนจังหวัด นางสาวขวัญจิรา แสงดี แพร
นางสาววิรวรรณ ส าแดงภัย หมิว
นางสาวกัญญาวีย์ กุลกั้ง มิดไนท์
นางสาวบุญพิทักษ์ ปัญญาสิทธิ์ พลอย
นายวีรภัทร ไพรวรรณ ต้นปาล์ม
นางสาวสมปรารถนา ตะกิ่มนอก บิว

ชมุชนผดุงมาตร นางสาวซอลีฮะห ์บองอแม ซัล
ร.ร.สวนพระยาวิทยา นางสาวอัรดียานี หะยีดาลี เดียนี่

ส่วนจังหวัด นายศิวพงศ์ วงศ์นราสิน อาร์ม
เด็กชายสมบูรณ์ สมแสวง เบอร์
นางสาวนิรันย์รัตน์ อินทร์ราช ปอย
นายมูฮัมหมัดอาฟิส หะยีดือราซิ ฟัส

ร.ร.นราธิวาส นางสาววริศรา มะเอียด ฝ่ัน
นางสาวกัญญาวีร์ นุ้ยสุวรรณ ตุ๊กตา

ชมุชนหวักุญแจ เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี สารอ อัสรี
เด็กชายอาลิฟ สาและ อาลีฟ
นายมูฮัมหมัด ตาเยะ มะ

ส่วนจังหวัด นายกูสมาน ตูแวปูเตะ กุสมาน
นายมูฮัมหมัดลุบนัน วายะโยะ ลุบนัน
นายมูฮ าหมัดฮาฟิซ ฮาแว ฟิซ

ชมุชนบ้านราชกรูด นายธีรศักดิ์ แดงพิทักษ์ เอ็ม
ร.ร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เด็กหญิงชมภูนุช รักไทย ซีเฟรม

ร.ร.กระบุรี นายสุริยะฉัตร บุญทองชว่ย จูบ
นางสาวชติุมา พิมลพรรณสกุล กานต์

ปัตตานี

นราธิวาส

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
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ร.ร.สตรีระนอง นายธีรพงศ์ แผ่นมณี นิวตัน

นางสาวเจษรินทร์ สุทธินนท์ แอม
กระบี่ ชมุชนต าบลคลองท่อมใต้ นายเจษฎากร โพธิญาน กร

นายณัฐพล สุขกุล เบส
นางสาวภัทราพร มุจจลินทร์ แอ๋ม

ร.ร.สวนศรีวิทยา นางสาววิชญาดา คงเศรษฐกุล แบม
ร.ร.ประชานุเคราะห3์6 นายอิบรอฮีมห ์เอกา บัส
ชมุชนบ้านลิพอนเขาล้าน นายปฏิภาณ คลายทุกข์ ม๊อส

ชมรมจังหวัด นางสาววิมลศิริ บัวลอย ดา
นางสาวกิยาพัชร นิลละออ มิ้ว

ร.ร.สตรีพังงา นางสาวกัสมาร์ กาเกตุ กัส
นายธรรณธรณ์ ทองสกุล มาร์คเคอะ

ว.เทคนิคพังงา นายณัฐพล ผดุงทรัพย์ นอร์ท
ชมุชนบางมรา-ตอต้ัง นางสาวรัตฐาภรณ์ ทรายทอง กิฟท์

ร.ร.สตูลวิทยา นางสาวอรรัมภา ชทูอง ชมพู่
นายชนิวัตร มุสิกะจินดา รักษ์

ร.ร.ควนกาหลงฯ นางสาววณิชยา สว่างพงศ์ ก าไร
นายวิทยา ศิริวัฒน์ นิว
นางสาววรรณิภา จินดามณี เชอร์ร่ี
นางสาวอรนิดา วันแก้ว อิงค์
นางสาวบัณฑิตา จันทร์จิตจริงใจ ไทน์
นางสาวพณิศรา มุสิกะชาติ สปายด์

ร.ร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล เด็กหญิงจิราภรณ์ ภักดิ์ดีมาก ภร
เด็กหญิงปารวี ขุนรักษ์ ฮาน่า

สงขลา ชมุชนบ้านเขานา นายธันวา หวังหมาด ชกุ
นายณัฐวัตร หวังหมาด ริว
นางสาวปาริชาติ สุขอนันท์ ปราย
นางสาวศิริฑาขวัญ กองพรม ขิม
นายชญานนท์ สีคุ่ย โซน

ร.ร.สตรีพัทลุง นายปุญญาพัฒน์ เพ็ชจ ารัส มู่ทู่
พัทลุง

พังงา

สตูล

นครศรีธรรมราช

ระนอง

ชมุพร

ภูเก็ต
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นางสาวธัญลักษณ์ มาคะมาโน เก่ง
ชมุชนบ้านหนองเจ็ดบาท เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงหอิ์นทร์ มายด์

ตรัง ชมุชนเทศบาลเมืองกันตัง เด็กชายกมลเดช ศรีของ ดีเด่น
ร.ร.วิเชยีรมาตุ นายธนภัทร สุวรรณพันธ์ บอล

นายกฤตยชญ์ จารุรัตน์ เก้า
นางสาวภัครมัย ใบเนียม ไอซ์

ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
นางสาวจัสมีย์ สาเมาะ จัส

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นายมะฮ์ดี ตาตา ดีดี้
นางสาวรุสนา ดิง นา
นางสาวอารีณี อะโปะสุรี มาณี
นางสาวณัฐธยา คงชุ่ม มิว
นางสาวแพรพิชญ์ ชยับุตรสมบูรณ์ แพร
นายเบียร์ เบียร์
นางสาวณิชชาวีณ์ รวีศักดิพัฒน์ อุ๋งอ๋ิง

ร.ร.ชยันาทพิทยาคม นางสาวเอลม่า ดามิอาโนส เอลมี่
นายวทัญญู อชะเมตรา โบ๊ท
นางสาวศิริรักษ์ แปลงศรี แนน
นางสาวจุฑามาศ ชื่นใจ มิ้นท์

ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ นางสาวพัชชราภรณ์ กลิ่นหอม เบนซ์
นางสาววรรณนิสา หรัิญกิจไพศาล หญิง

ปทุมธานี ร.ร.ปทุมวิไล นายศรัณย์ ดอกกระถิน กระถิน
นายณรงค์ชยั ไกรวารี ฟร้องกี้

ร.ร.วัดเขียนเขต นางสาวปิยมน แก้วมานะประเสริฐ เอย
นางสาวกุลชา โหม่งมาตย์ ไดมอนด์

ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ฯ นายวิทยากร จันทรัตน์ ดื้อ
นายสุภเวช นนทอ เอ็มเค
นายธีรศักดิ์ มณีสุข โตโน่

นครปฐม ร.ร.สามพรานวิทยา

ชยันาท

นครนายก ร.ร.องครักษ์

ยะลา

กาญจนบุรี ร.ร.วิสุทธรังษี

พัทลุง

สุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์

จังหวัด ช่ือโรงเรยีน
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นายสุบรรณ์ สิงหท์องหา้ว เซ็ก
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนจังหวัด นายเมธี คงศรี บอส

นายคทาวุธ คงศรี มิกซ์
นางสาวจริยาวดี ทิพวัน เอิร์น

ปราจีนบุรี ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ นายเชษฐา จันทร์เพ็ญ เปา
นายนครินทร์ จันทร์สว่าง บาส
นายอภินันท์ อุ่นค า แม๊ก

ตราด ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ นางสาวตะวัน งามวิไล ปูเป้
นายณัฐวุฒิ รอดทอง นนท์
นางสาวชวิศา เจริญสุข เบล
นายจักรกฤษณ์ เชื่อมพงษ์ แค๊บ
นางสาวประกายกานต์ พรมสุข โบว์
นายวัฒนพล จวนเจริญ แจ๊บ
นายบริพันธ์ มนต์นวลปรางค์ แฮ้ม

ส่วนจังหวัด นายจิรวัฒน์ เนินทอง เดียร์
นางสาวกนกวรรณ บางสอน ต้าร์
นางสาวบุษยา เหมล้วน แยม
นางสาวรุ่งรวี พูลผล ตอง
นายศราวุธ นามมูลตรี ปลาย
นางสาวชารีรัตน์ สุวรรณเชษฐ เนย

ร.ร.แก่งคอย นางสาวสุวพร กองยอด ใบเฟิร์น
สระบุรี นางสาวณัฐนันท์ นาคหสัดี มิ้น

ร.ร.เทศบาลพระพุทธบาท เด็กหญิงรามาวดี สนูหมื่น เค้ก
ว.เทคนิคสระแก้ว นายวีรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ วี
ร.ร.วัฒนานคร นางสาวอรพิม ทองเจิม พิม

นางสาวภัทรนิษฐ์ ด่านนอก มิว
ชมุชนบ้านครุนอก เด็กหญิงน้ าเพชร สังวรวงษ์พนา เพชร
ชมุชนท่าเสา นายอนวัช สายแก้ว วัช

ร.ร.พันท้ายนรสิงห์ เด็กหญิงนิภาพร ดาวทอง ทรายน้อย
ชมุชนเยาวชนคนดีฯ นายด ารงค์ชยั ชุ่มเพ้ียน นัท

ฉะเชงิเทรา

สระแก้ว

สมุทรสาคร
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นายวรวุฒิ อินชกูุล เมิน
สุพรรณบุรี ร.ร.บางแม่หม้ายฯ นางสาวพิชชาอร ทองมาก มายด์

นางสาวธิดารัตน์ รักษาทรัพย์ จ๋า
นางสาวปิยวรรณ จาดใจดี วัน

ชมุชนท้ายหาดฯ นางสาวธมลวรรณ พูลละม้าย มะปราง
ร.ร.ศรัทธาสมุทร นายฉันทวุฒิ ทรัพย์มูล โต๊ด
ร.ร.สิงหบ์ุรี นางสาวณัฐรุจา ปีมะณี มะเฟือง

นายกมล มิ่งขวัญ ไอซ์
นายวัจน์กร จันทร์ดา แม็ค
นางสาวอนุสรา ขาวสุวรรณ แน็ต

ร.ร.นันทนวิทย์ เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พิมเสน แอ๊น
ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ นางสาวมนัสนันท์ ราบอาสา มด

ร.ร.บางละมุง นายธนภูมิ เฉลิมกลิ่น ปังปอนด์
ร.ร.บ้านบึง นางสาววรางคณา นงนุช นุ๊ก

นางสาวสิรภัทร ฉัตรสนธิ เน็ท
นางสาวพรชนก โสภาแปง มะปราง

ราชบุรี ส่วนจังหวัด เด็กชายปฎิภาณ ไชยค าหาญ ไบท์
นางสาวสายธาร เจริญสุข หนูนา
นางสาวชญัญา เอมอาจ สีดา

ระยอง ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม นายหรัิญกฤษฎิ์ พู่ตระกูล ฮุค
ร.ร.กวงฮ้ัว นางสาวอภิชญา ชนิเสนา บีม

นางสาวพรปวีณ์ ตรีทิพศิริศีล แพรว
บ.ซูมิโตโม่ฯ นางสาวกชวรรณ นิยะนันท์ พลอย

นายกฤษณะชยั มาบขุนทด ทีน
ร.ร.ปากเกร็ด นายภิญโญภาคย์ บ ารุงศักดิ์ เซน

นางสาวนนธิชา อ่ิมเกษร อ้อม
ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นางสาวญาณินท์ กรีสุธา เตย

เด็กชายวงศธร ทองพ่ึงสุข ม่อน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวนันทวรรณ คงรอด โมบาย

ร.ร.บ้านลาดวิทยา นางสาววาทิตา รักไทย น้ าหวาน

ร.ร.สมุทรปราการ

ชลบุรี

นนทบุรี

สิงหบ์ุรี

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
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ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี นางสาวปรมาภร ปรางทอง ปิ่น
ร.ร.วัดจันทราวาสฯ นายอิทธิศักดิ์ เลิศอาวาส เนส
ชมุชนต าบลสระพัง เด็กหญิงชนม์นิภา พรมมี บูม

นายอัษฎากร พิมพ์กลาง สนุกเกอร์
นายพีรพล หมันเทศมัน พี

ส่วนจังหวัด นายพรเทพ จันศรี นาย
นางสาวรัดเกล้า เหน็ดี เกล้า
นางสาวนิชกานต์ นาแถมนาค ไหม
นางสาวพิมประภา พุ่มมาลา มายด์
นางสาวศุภลักษณ์ กองกวี ปุ๊ก
นางสาวสมฤทัย สังขรัตน์ มะเหมี่ยว
นางสาวศศิธร อนุสิ พิม
นางสาวพจนิศ ปิยวชริอัมพร น้ าผ้ึง

เขตคลองเตย ร.ร.สายน้ าผ้ึง นางสาวขวัญชนก ไชยหาวงค์ เนย
นางสาวณัชชา พันธุ์บุญมี จ๋า

เขตจอมทอง ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ นายวงศกร นาควิจิตร นิว
นายนรินทร์ มากแพ ปอนด์

เขตจตุจักร ร.ร.สารวิทยา นางสาวณัชชา สุขชศูรี แพรว
นายอัครเดช กองแสงศรี เกมส์

ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เด็กชายณัฐกิตต์ิ จินากูล ณัฐ
เด็กชายภูมิพรรดิ์ อ าพันธ์ แพน

ชมุชนมั่นคง 133 นางสาวนภัสรา กรอบพุดซา ฟิลม์
เขตลาดกระบัง ชมุชนหมู่บ้านเพ่ิมสุข เด็กหญิงภัทรนันท์ อุภัยการ ชมพู่

เด็กหญิงณัฐิยารัตน์ ค าแก้ว ไอซ์
เขตหนองจอก ชมุชนแผ่นดินทองวัดล าพะอง เด็กหญิงกาญจนาพร หงษาวงษ์ คิ้ม
เขตสะพานสูง ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า เด็กชายภัสกร สุวรรณเทียบ นาย

เด็กชายมงคลฉัตร สว่างศรี มัด
นางสาวธัญวีร์ พุกสวัสดิ์ ตูน
นางสาวนัชรมณ์ อินตะโสม อิม

กทม. ร.ร.สามเสน2 เด็กหญิงอทิตยา แสงเพชร ขวัญข้าว

เขตบางบอน

อยุธยา ร.ร.เสนา"เสนาประสิทธิ"์

อ่างทอง สสจ.อ่างทอง

เพชรบุรี

จันทบุรี
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นายภูมิ กิจเกษมสวัสดิ์ ภูมิ
นายมหทัธน์ ฉันทนาสกุล รับ

กทม. เดอะมอลล์บางแค เด็กหญิงพรรณธอร กอดแก้ว น้องตอง
นางสาวเกศสิรินทร์ บุญสวัสดิ์ เค้ก

กทม. แฟชั่นฯ นางสาวรัชษา งามสะอาด จ้าว
เด็กหญิงนณัฏฐร์ธิดา สพโชคสิรภัทร ฟ้า

กทม. ซีคอนฯ เด็กหญิงภิชชญา ใจกุย อาย
เด็กหญิงลภัสรดา สัตยรักษา ฮาไวน์

กทม. ฟิวเจอร์ฯ นางสาวนงนภัส ชยัทอง ปั๊บ
นางสาวศรัณยา ภารา แตงโม
นางสาวศรัณย์พร ภารา แตงกวา


















































































































































































































































































































































































































































































































































































