
 

 
 
     โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
            ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

 ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๘๑๘๘ 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก“ค่ายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๒ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ ๒๒ 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 ๒๒ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒   
มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนจากทั่วประเทศ  ทั้งจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมกิจกรรมจ 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 มกราคม ๒๕๖๒ 



ช่ือ - นามสกุล ช่ือเล่น
ร.ร.สลกบาตรวิทยา นางสาวญาณิศา บุญเกิด ฟ้า

นางสาวอัญชสิา ธรรมปัญญา กิฟ๊
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา นางสาวนริศรา มาลัย แอม

นางสาวณัฐนรี หมื่นช านาญ นัท
นางสาวชนิกานต์ แก้วลูน น  าทิพย์

ร.ร.สนัป่าตองวิทยาคม นางสาวเมษยนันท์ ถุงเสน ตังค์
ม.เชยีงใหม่ นายวิวัฒน์ จันทร์เป้ง อ้วน

ว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายนนท์ปวิธ เลิศรมยานันท์ นน
ร.ร.เรยีนาเชลีเชยีงใหม่ นางสาวรัตน์รวี วงศ์ษาเดช โอปอล

ม.เจ้าพระยา นายณัฐวัตร จันทร์สูงเนิน คิว
นางสาวศิริวรรณ เงินไทย น  า

ร.ร.หนองบัว นางสาวธนพร อ่วมภักดี ข้าว
นางสาวณัฐนิตา ปั้นกรวด นุก๊

ร.ร.ลาซาลโชติรวีฯ นางสาวกรรวี ปั้นนาค เนย
นครสวรรค์ นางสาวนันท์นภัส พูลเพ่ิม จีน

นายวีรยุทธ อยู่สมบูรณ์ คิว
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม นางสาวฐิติพร เลาวกุล ซิน

นางสาวปพิชญา กมลคร โอ
ว.เทคนิคพิจิตร นายธีรพัฒน์ อยู่พ่วง บุ๊ค
ว.ชมุชนพิจิตร นางสาวแพรพลอย แก่นแก้ว มิ ว

พะเยา ร.ร.ขุนควรวิทยาคม นายณัฐนรินทร์ บุญเทพ ธัญ
ว.อาชวีศึกษาพิษณุโลก นางสาววารุณี ต่อยนึง่ เหมียว

นางสาวเจนจิรา ทองรอด เจน
ชมุชนต าบลแม่ระกา นายปิยกุล ถนนนอก ภู

ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวมีน่า พิมพาภรณ์ มิน
นางสาวพลอยลัดดา อินทร์ก าแพง โซดา

ร.ร.สตรีศรีน่าน นายธีรภัทร ตาแก้ว เคน
ร.ร.ศรีสวัสดิวิ์ทยาคาร เด็กหญิงสุรีสงค์  ถาริยะ น  าผึ ง

อุทัยธานี ร.ร.ตลุกดูวิ่ทยาคม นางสาวนันทิพร หนองคาย แนน
ร.ร.การุ้งวิทยาคม นางสาวจิราภา ผิวพิมพ์ดี แตงโม
สสจ.แม่ฮ่องสอน นายวรวัฒน์ นายวัน หมอก

นางสาวเพกา วรนาม เอิง
ร.ร.วังโป่งศึกษา นางสาวจิราภา ตั งใจ หมิว

น่าน

แม่อ่องสอน

ก าแพงเพชร

เชยีงใหม่

พิจิตร

พิษณุโลก
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จังหวัด ช่ือโรงเรียน
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ชมุชนบ้านนายม นางสาวกนกวรรณ ตามไวย พลอย

นายณัฐวุฒิ ทองปาน ป๊อบ
เพชรบูรณ์ ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นางสาวอนุทิดา ทับปัน บีน่า

นางสาวศิริทิพย์ มีสุนทรี กี 
ร.ร.ชมุชนบ้านพุเตย นางสาวอโรดี วิสตัน ซายน์

นางสาวนัฐวลัย เพ็ชร์รุ่งเรือง เนย
ร.ร.เสรีศึกษา นางสาวนันทพัทธ์ ค าจ าปา ดรีม

ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม นายเกียรติพงษ์ นวลเนือง ไก๊ด
ร.ร.เพชรพิทยาคม นางสาวฐิภาพรรณ แก้วเทียนณากรณ์ มินท์

นางสาวชณิกา ยุคะลา จูน
ร.ร.ล าปางกัลยาณี นางสาวธนพร เครือต่า ใบหม่อน

นางสาวนริสรา สุระเสน โดนัท
ร.ร.แม่ตืนวิทยา นางสาววริศรา เจริญฉิม เฟิร์ส

นายธนวิทย์ นิลไชย ดิว
ร.ร.อุตรดิตถ์ นางสาวรสนันท์ มากพันธ์ ฟ้า

นายปรัชญา นากอง ปิ๊ก
อุตรดิตถ์ ว.เทคนิคอุตรดิตถ์ นายเกษม พรมพา ต๊ัก

นายธนวรรธน์ แก่นค า คิม
ว.อาชวีศึกษาอุตรดิตถ์ นายลภัส จ๋ิวอยู่ นาย

นางสาวญาดา ศรีทองเจือ แอ๊ะ
มรภ.เชยีงราย นางสาวธิดารัตน์ ตันทอง ต่าย

เชยีงราย นายณภัทร ณ วงค์ ชตัเตอร์
ร.ร.เชยีงของวิทยาคม นายจักรพันธ์ ต่างเพ็ชร ก๊อต
ร.ร.อบจ.เชยีงราย นางสาวภัทรภรณ์ วิเศษบุญ เปิ้ล

สุโขทัย ว.การอาชพีศรีสัชนาลัย นางสาวสุนิษา อาจารย์ แอน
นางสาวพัชรพร ป้องวงศ์ เชอร์ร่ี

ร.ร.ตากพิทยาคม นางสาวสิตาพร ใบบัว เฟิร์น
ร.ร.ผดุงปัญญา นางสาวพัชณิชตา พานิชกุล ฝ้าย

ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางสาวจิราพร อุตะมะ หมวยเล็ก

ตาก

ล าปาง

ล าพูน
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นางสาวรัชนีกร พลก าลัง แบม
ร.ร.บ้านขามพิทยาคม นายวัชรพล แสงจันทร์ พีค

นายธีรเดช เวียนเวช ออย
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาสรรค์ นางสาวปริชาติ สายสอาด หนึง่

นางสาวสุภาพร แก้มอุ่น มุ้ย
ร.ร.ค าแสนวิทยาสรรค์ นางสาวกัญญาณัฐ พรมชมชา จ๋า

นางสาวณัฐจรรยา ภักดีไสย์ ฟ้า
นางสาววรรณิศา ทองพูน บีม

ว.เทคโนโลยีอาเซียน นายไวยากรณ์ พิมมะศร แซ็กท์
นายรัชพล มีธรรม พลลี
นายเอกภพ ศรีสวัสดิ์ ฟิวส์

ยโสธร ร.ร.เลิงนกทา เด็กชายกนกพล พากเพียร บิ๊ก

ร.ร.ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์ นายจักรพงษ์ ลานุสัตย์ ก้อง

นายธีรพงศ์ ยอดยืน แท๊บ
นางสาวลลิตา บุญประเสริฐ พลอย
นางสาววิภาวี ดาวสาวะ เนย

ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร นางสาวประภัสสร ชาวประทุม แตงโม
นางสาวหทัยชนก พรหมอุตม์ ฟิลม์

ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม นายปิยะพงษ์ ดีกนัด เอก
นครราชสีมา ร.ร.อุบลรัตนฯ นายรุษรวิน เพียซ้าย หนึง่

นางสาวนิชาภัทร มานูญวงศ์ อุ้ม
ร.ร.มารีย์วิทยา นายภาณุ ทันประเสริฐ แม็ก

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หวังฝากกลาง เพลง
เด็กหญิงพรพิมาน เหล็กลอย กานต์

ร.ร.สมเด็จพิทยาคม นายธนเสฏฐ์ โมกขวิสิษฐ์ เต่เต๊
กาฬสินธุ์ นางสาววรางคณา ค าภักดี หนูนา

ร.ร.บึงกาฬ นางสาวพรรณลดา โอรุมปิก ต๊ิก

หนองคาย

หนองบัวล าภู
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บึงกาฬ ร.ร.ศรีวิไลวิทยา นางสาวธัญรัตน์ ไชยจักร์ แพ็ค
นางสาวกัญญารัตน์ ขันขวา ไอซ์

ส่วนจังหวัด นายประมวลศักดิ ์สุขรักษ์ ปอนด์
ร.ร.สาธิตม.ราชภัฏฯ นางสาวกัลยา หารดี แบมบู

นางสาวนิตยา เมฆวัน อ๋อมแอ๋ม
นางสาวจิรารัตน์ ย่ิงยืน มีนา
นางสาวจิรัชยา ชนะบุญ พิมพ์

ร.ร.ผดุงนารี เด็กหญิงอนันตญา จ่าคาม เอิร์น
นายอานันทวัตร จ่าคาม เอก

นครพนม ร.ร.อุเทนพัฒนา นายวศิน ศรีสุธรรม คิว
นายกิตติภพ สนมศรี ภพ
นางสาวเจนระดา ยศไชยวิบูลย์ ยีม

ร.ร.ประโคนชยัพิทยาคม นางสาวกิตติกา ยอดประโคน เฟิร์ส
นางสาวพิชญาภา มุ่งเอื อมกลาง แป้ง
นายศุภณัฐ พิมพ์คต นัด

บุรีรัมย์ รร.หว้ยราชพิทยาคม นายสุนทร กิรัมย์ แซม
นางสาวลักษิกา สุมรัมย์ ฟัก

ร.ร.บ้านเจริญสุข เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคาด กาแฟ
เด็กหญิงกานต์ธิดา ฉ่ าโสฬส มาย

ร.ร.ถนนหกัพิทยาคม นางสาวนริศรา โค่นถอน ฝ้าย
นางสาวปวีณา นามหงษา เน

ชมุชนบ้านตาลอง นายชษิณุพงศ์ ชรัูตน์ ปอนด์
นางสาวแก้วตา ศรีสุวรรณ แคน

ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ นายศรัณยู กรรณลา จอร์น
นางสาวสุนิษา นิลยอง บี

ร.ร.ศรีสงครามวิทยา นายชยัเพชร ศรีทอง บุฟฟ่อน
มรภ.ร้อยเอ็ด นายกฤษณพงศ์ สุชะนะชา โจ

ร้อยเอ็ด ชมุชนบ้านโนนสว่าง นายธีระภัทร ศรีวาส เป๊ปซี่

มหาสารคาม

เลย
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นางสาวอรอนงค์ วุทธศรี พลอย
นายธนกฤต ทิศเนตร โอเว่น

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายจิณณวัตร จีนภักดี จ้า
นายธนภัทร ปิติพัฒน์ เจเจ
นางสาวประดับดาว ขันประกอบ ดาว

ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา นางสาวดวงพร มีผล ต๊ัก

สกลนคร นางสาวจิรวดี นารินรักษ์ จีน่า

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา นางสาวบุษจกาญน์ กุดวงค์แก้ว แป้ง

ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยชาญ เจ๋ง

สุรินทร์ ร.ร.หนองแวงวิทยาคม นายอาจหาญ อาจสะลาด มอส

ร.ร.กระเทียมวิทยา เด็กหญิงอริศรา พยัคษา มาย

ร.ร.มัธยมศรีส าเภาลูน เด็กชายวีรชยั ใจบุญ สันติ

ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล นางสาวคริสติน จินดาลี บาร์เทลส์ ไข่มุก
มุกดาหาร นายเกรียงไกร มลิรัตน์ แซนวิช

ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นาสาวเพ็ญนภา บับพาน จุก
ร.ร.มุกดาหาร นางสาวณัฐฐิณัณท์ แคนศิลา มะขิน่

นางสาวอรกนก ไวว่อง วิว
นายระพีพัฒน์ ศิริบูรณ์ ฟิว
นางสาวกมลวรรณ ภิบาลจอมมี กวาง

ส่วนจังหวัด นายลัญจกร กิง่รัตน์ มาร์ค
เด็กหญิงพัชรี รจนัย แป้ง

ร.ร.บ้านก้านเหลือง เด็กหญิงศศิประภา ใจจง เกรส
ร.ร.ชยัภูมิภักดีชมุพล นางสาวอารยา ซาตัน แบม

ศรีสะเกษ
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นายปฏภิาณ ทองสะอาด ป้อล
นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์

ร.ร.เพชรวิทยาคาร นางสาวชลธิชา แนวโอโล มาย
ชยัภูมิ นายรัชพล ประยูรเพชร ต้น

นายกฤษฎาพัฒน์ ผาทอง แอล
ร.ร.กาญจนาภิเษกฯ เด็กหญิงธนวัน เรืองศรี โฟกัส

เด็กหญิงภัณฑิรา ฟูปัญญา แนน
ร.ร.สระพังวิทยาคม นางสาวอลิษา ศรีสุวอ ปาล์ม
ร.ร.น  าโสมพิทยาคม นางสาวอภิญญา ไชยสวัสดิ์ กิง่

นายอิทธิกร พลแสง โอลีฟ
อุดรธานี ร.ร.เชยีงเพ็งวิทยา นายปรเมศวร์ ศิริขันธ์ ออม

มรภ.อุดรธานี นายภัทรพงศ์ สีทา จ๊อบ
นายศราวุฒิ ไชยมาตย์ โย่ง

ร.ร.ชานุมานวิทยาคม นางสาวอรพิณ พละศูนย์ เฟิน
อ านาจเจริญ ว.อาชวีศึกษาเอกวรรณ นางสาวธนาภา วงศ์กฤษณ์ น  ามูล

ร.ร.อ านาจเจริญ นางสาวพิรตา สุดเนตร อายส์
ร.ร.ปทุมราชวงศา นางสาวกัลยาณี กองหาโคตร ลิลลี่

ม.อุบล นายจักรพงษ์ น้อยวรรณะ บอล
มรภ.อุบลฯ นายธนพงศ์ พิมทอง แทนคุณ

ร.ร.พิบูลมังสาหาร นางสาวผกาทิพย์ ศรีอาจ สาม
นางสาวอรพรรณ  ตวงครบุรี มิงค์

ร.ร.ปทุมพิทยาคม นางสาวศศิภรณ์ อุ้มบุญ เจ๊ียบ
ร.ร.นราสิกขาลัย นางสาวนูรอาซียะห ์มะสะอิ กิง
ชมุชนเจาะไอร้อง นายอนิรุทธิ์ สังข์ประเสริฐ อาน
โรงเรียนผดุงมาตร เด็กชายอัคบัร มีนา ปุ๊กกี 
ร.ร.นราธิวาส นางสาวนริศรา ยะปา นริส

นางสาวยูณีตา แวกาเด ยู
ชมุชนหวักุญแจ เด็กหญิงซีตีโนร์อามีรา เปาะซา วาว่า

นราธิวาส

อุบลราชธานี
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เด็กหญิงวรัญญา เรืองธนู นีน่า
ร.ร.สวนพระยาวิทยา เด็กหญิงปพิชญา หะยีสาเม๊าะ บีบี 
ชมุชนผดุงมาตร นางสาวฟาตีมะฮ์ สะแลแม ฟาตี
ร.ร.บูเก๊ะตาโมง เด็กหญิงอันดา สุหลง ด้า

นางสาวซูบัยดา นาอีแต บัยดา
ส่วนจังหวัด นางสาวสุไรดา เจะมะ สุ

เด็กชายซอฟวาน ดามุง ซอฟวาน
นายอาหาหมัดลุตฟี มะดีเยาะ บุค

ร.ร.กะเปอวิทยา นางสาวนภาพร ฉิมมี เกต
นางสาววันดา แคร์ร่ี ดาหม์ันน์ วันดา

ว.เทคนิคระนอง นายนนธวัช ติกวัฒนานนท์ นน
นายยาซาซุ ก๊อต

ร.ร.พิชยัรัตนาคาร นายกฤษฎา สุดโท แม๊ค
นายสุเมธ อ่องธรรมกุล นะ

ร.ร.ปากจ่ันวิทยา เด็กหญิงมุกดาภา นุม่น้อย มุกดา
ร.ร.สตรีระนอง นางสาวปาเจรา ภู่ทอง เพลง

กระบี่ สสจ.กระบี่ นางสาวธนาภา เกบุตร ดีน่า
นางสาวจินดารัตน์ จาริ กันต์
นายภานุพงศ์ สัมทัดการ พงศ์

ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา นายพงศกร พรวีรสุนทร นิว
ร.ร.สตรีภูเก็ต นางสาวบัณฑิตา เย็นฉ่ า ปิ๋ม

นายกฤษฎา เกาเลิศประเสริฐ หลง
ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย เด็กหญิงวชริะพร ทองหนูนุย้ ฟ้า
ชมรมจังหวัด นางสาวคุณัญญา ธีระกุล บัว

นางสาวชนัญชดิา ใยฤทธิ์ บิว
ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต นางสาววรรณทสา ขืนเขียว นุน่
ร.ร.เมืองถลาง นายอนันชยั บ่อสิน นัน

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวอทิติญา ศรีบริรักษ์ หญิง

ภูเก็ต

ปัตตานี

ระนอง

ชมุพร
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นางสาวศรีสมร คุม้เครือ เมย์

ร.ร.ราชประชานุเคราะห3์6 นางสาวมาลี ตะฮ่อ มาลี

ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา นางสาวกัญญ์วรา บุญรอด ษา
ชมุชนบางมรา-ตอตั ง นายจิรวัฒน์ จิตทรัพย์ ซัน

นางสาวปิยธิดา ส่งศรี ไอซ์
ว.เทคนิคพังงา นายคมิก ณัฏฐ์กานดา นโม
ร.ร.ละงูพิทยาคม นางสาวคันธรส โสตา ซัยนี่

นางสาวชลธิชา นาคสง่า นัสฟา
ร.ร.ก าแพงวิทยา นายธนวัฒน์ ทรงศิริ บอย

นางสาวอังค์วรา สันโด ฟอง
ร.ร.ควนกาหลงฯ นางสาวปภาดา แท่นแก้ว แตง

นายพันลิขิต ควนศิริ เซล
ร.ร.สตูลพิทยาคม นายร้อยพินิจ ควนศิริ ซัน

นางสาวอริศรา บุตรโท ครีม
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวณัฐริกร กับปา ลูกนัท

ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช นายกิตติธัช กรรไพเราะ ซูโม่
ร.ร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล นางสาวกรพินทุ์ กันทะขัติ หมิง

สงขลา ชมุชนบ้านเขานา เด็กชายอนวัฒน์ เสน บี 
ร.ร.นาทวีวิทยา นางสาวพัชริฎา พรหมจรรย์ จุ๊บแจง
ร.ร.สะเดาขรรค์ฯ นายจิรายุ พัทธณียะ อ๋ัน

นางสาวลลิตชา แซ่หลี แอ๊น
นายจตุพล เลิศธนะธรรม ซี่ร่ี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย นายภคพล พิชญาวัตร บิ๊ก
ร.ร.วรานารีเฉลิม นางสาวฟาเดีย เพชรรักษ์ ฟาเดีย

นางสาวอัสมา จินเดหวา อัสมา
ร.ร.สตรีพัทลุง นางสาวชฏากาญจน์ อ่อนทอง บูม

เด็กหญิงเกตน์นิภา เอียดเฉลิม เกตน์

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

ภูเก็ต

พังงา

สตูล
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นางสาวปุณยนุช ไชยยางค์ บัว
นายชยัภัทร ชทูอง โอบ
นางสาวศตพร โชว์สงวน เมย์

ร.ร.วิเชยีรมาตุ นางสาวปานไพลิน ชจู า ฝน
นายพีรวิชญ์ ทิงเหม มุมิน

ตรัง วสส.ตรัง นางสาวฐานิดา หยังหลัง ซิน
ร.ร.บ้านหนองเจ็ดบาท เด็กหญิงอนงค์นาถ มากมูล ขวัญ
ร.ร.หาดส าราญวิทยาคม นางสาวศิรินธร ณ ระนอง ฝ้าย

ร.ร.ทุ่งหนองแหง้ นายอาซีซัน สุขลิ ม ซัน
นายสรายุทธ เชยชืน่จิตร รอน

สถานพินิจตรัง นายทนงศักดิ ์ชมุดี เฟิร์ส
นายธีรวัฒน์ คงโคก แดน

ชมุชนบ้านนาบ่อ เด็กชายวาซิม ระยา วาซิม
ร.ร.สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายปิยะพงษ์ หลูห่ล่ า นาโน

นางสาวพีรยา มีไข่ ก้อย
นางสาวพรนภา หมาดทิ ง แพรร่ี

ร.ร.กันตังพิทยากร นายปฏพัิฒศ์ รักพรหม การ์ตูน
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา นายกันต์ ตั งเริก กันต์
ร.ร.เทพมิตรศึกษา นายสรวิชญ์ แก้วประเสริฐ โอ๊ต

นางสาววิลาสินี พาลเสือ อุ้ม
เด็กหญิงวัชราพร คงส าเร็จ ชมพู่

ร.ร.คณะราษฎร์บ ารุงฯ เด็กชายกิตติธัช คงฤทธิ์ ปั้น
นายคุปต์ บุญชู พีท
นางสาวคนึงนิจ แสงทอง บีม
นางสาวนีรนุช ครุธวงษ์ บีม
นางสาวประภัสสา กิตตินรา แครอท

ร.ร.สามพรานวิทยา นายศุภโชค ตาลรักษา ปั๊ม
ร.ร.วัดหว้ยจรเข้วิทยา นายภิญโญ วิริยะเกียรติกุล ต้าร์

กาญจนบุรี ร.ร.วิสุทธรังษี

นครปฐม

สุราษฎร์ธานี

ยะลา

พัทลุง
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ร.ร.คุรุประชาสรรค์ นางสาวจุฑาทิพย์ ภู่เหล็ก ทิพย์
ชมุชนบ้านบุทางรก เด็กหญิงธาราทิพย์ กันยา เพลง

นายปาฏหิาริย์ จันทร์มีทรัพย์ กลอฟ์
นางสาวศิรินภา เทียนทอง อุ้ม

ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ฯ นายสักชลสิทธิ์ สุดนิมิตร โฟร์

นายฐิติพัฒน์ แก่นเพ็ชร โฟต
นางสาวณัฎฐณิชา เดชกล้า พร้อมพริ ง
นางสาวนริสศรา เรืองปราชญ์ พลอย
นางสาวเบญญาภา คงธันธ์ วุ้น

ปทุมธานี ชมุชนต าบลคลองหา้ นางสาวนวนหง ขันท่าจีน นัท
ร.ร.วัดเขียนเขต นางสาวณิรศรางค์ พุ่มศิริ ฟิลม์
ร.ร.ธรรมศาสตร์ฯ นายกฤดิกานต์ เกิดโต ติว

ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.เมืองปราณบุรี นางสาวเกตศิณี ศรีประวัติ อ้อน
ชุมชนหมู่บา้นทุ่งสะทอ้น นางสาวชนานาถ เชยีงฉิน บีม

ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ นางสาวดวงแก้ว บัวหลวง มินท์

ปราจีนบุรี ร.ร.เทศบาล4 เด็กหญิงพัทธวรรณ พรมป้อม อุ๋งอ๋ิง
ลพบุรี ชมุชนต าบลบางลี่ นายสุรชยั ภู่ระย้า ก้อง

เด็กหญิงธิดาพร มีสีผ่อง ฟ้า
นางสาวพิไลวรรณ เซียววงษ์ครอบ ปิ๋ว

ตราด ร.ร.ตราษสรรเสริฐวิทยาคม นางสาวอัครภา ประทีปฉาย มินท์
นายคเณศร์ แสงแดง ปูน

ร.ร.มธัยมสิริวณัวลี เด็กชายปกรณ์ ยาวิเลิง เคน
ร.ร.สนามชยัเขต นางสาวกานต์ธิดา หวานรอบรู้ ปราย
ร.ร.ช าป่างามฯ นายภีรภัทร ค ากองแก้ว โอม

นางสาวรัตนากร คงลอย หมิว
ร.ร.ดัดดรุณี นางสาวปาณิสรา เจริญเตีย แซนตี 

ฉะเชงิเทรา

ชยันาท

นครนายก ร.ร.องครักษ์
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นางสาวณีรนุช ชณุหพันธ์ แอ้ม
นางสาวอนัญญา เวศพันธ์ มายด์
นางสาวกนกวรรณ โยธากิจ มายมินท์

ชมุชนเทศบาลเมืองฯ นางสาวอรอนงค์ บุญพิพัฒน์ การ์ตูน
นางสาวพัลวิกา เก่งพิทักษ์ หมิว

ร.ร.เทศบาลพระพุทธบาท เด็กชายอภิโชค ดารา พี
สระบุรี ร.ร.แก่งคอย นางสาวเนตรนภา ศรีดาหลง ฟ้า

ชมุชนหนองสรวง นายค านวน มะระครอง หนุม่
ร.ร.วัฒนานคร นางสาวพัชรินทร์ คุณมี มาย

ว.เทคนิคสระแก้ว นางสาวเยาวมาลย์ สมดี มายด์
ชมุชนบ้านซับม่วง นายรัฐนันท์ ถาวรชน แฮ็ค

เด็กชายณัฐพล โหว้งศ์ ธาร
ร.ร.สระแก้ว เด็กหญิงศุภิสรา ฤทธิ์เดช นุน่

นางสาวกัลยณี กล้าแข็ง เฉาก๊วย
ร.ร.พันท้ายนรสิงห์ นางสาวจิตติมา เทพบุรี การ์ตูน

ชมุชนท่าเสา นางสาวปาณิสรา กัลโยธิน แป้ง
ชมุชนเยาวชนคนดีฯ นายพงษ์เทพ เกิดน้อย ปอนด์

เด็กหญิงดิษลัดดา เสาหงษ์ ขนมจีน
นายอภิชาติ เดชนุกูล อ๊อฟ

ร.ร.อินทร์บุรี นางสาวปานทิพย์ ดอกไม้เทศ มิ ว
ชมุชนประโมง นางสาวอรปรียา ก้านสันเทียะ กิก๊

สุพรรณบุรี ร.ร.บางแม่หม้ายฯ นายวีรชยั ตระการกิจพาณิชย์ เจมส์
นายธนทัต อินจินดา ฟลุค๊

ชมุชนบางแม่หม้ายฯ นายต้นน  า ใจซื่อ ต้นน  า
นายศรัณย์ กรเกษตร เอ็ม

ร.ร.ทุ่งแฝกพิทยาคม นายรณชยั สว่างศิลป์ ไอซ์
ชมุชนโพธิ์พระยา นางสาวอณัฐภรณ์ กิติธรรมรงค์ แจม

เด็กหญิงดาราวดี ศรีเมือง ดาว

สมุทรสาคร

สิงหบ์ุรี

สระแก้ว
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ร.ร.บางสะแก นางสาวจิตรลดา บัญญัติพัฒนกุล จ๋า
ร.ร.ศรัทธาสมุทร นายสุพจน์ จึงสวัสดิ์ พีท

ร.ร.นวมินทราชทูิศฯ นางสาวกมลชนก ส าเร็จ ผัด
นายธีรภัทร์ กล่ าเจริญ ป้อ

ร.ร.วิสุทธิกษัตรีฯ นายธราเทพ ส าราญสุข ชบา

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก นายนวรัตน์ สุธรรมศักดิ์ ก๊อง

นางสาวปณิดา  โพธิ์ไทร แป้ง
นางสาวศรสวรรค์ บุญด้วยลาน น  าส้ม

ร.ร.บ้านบึงฯ นางสาวยุวดี ทิมมี ยุ
ร.ร.เซนต์ปอลคอนแวนต์ นางสาววิลาสิณี เหงียศิริ แบม

นางสาวนลิน ซอย บัว
ร.ร.ทุ่งเหยีงพิทยาคม นางสาวกาญจนา ค าเคน กาญ
โรงเรียนนันทนวิทย์ เด็กหญิงพิมพ์นิภา มาจิตต์ภาสกร อุ้ม
ชมุชนหนองไทร นายธัญญวิช ทองใบ เจมส์

วิทยาลัยอาชวีศึกษาศรีราชา นายพนมศร พวงทอง แบงค์

โรงเรียนศรีราชา นางสาวปัฐมกาญจน์ โอสถ สปอนเซอร์

โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) นางสาวธาวินี พนพิมาย ปอ

นางสาวณัฏฐวรัญญา วิโนทพรรษ์ เพลง

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร นางสาวอาทิตยา เพลัย มด

ชมุชนหนองปลาไหล เด็กหญิงภัคจิรา อุปถัมภ์ พลอย
เด็กหญิงสิริธาดี ดวงเดือน ด้าย
นางสาวเมทนี พระโยม แบม
นางสาววพัสส์นันท์ โพล้งน้อย ครีม

ราชบุรี ส่วนจังหวัด นางสาวรณิดา จิรรุ่งธราเดช ลูกปัด

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

ชลบุรี
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นางสาวพิมพ์ชนก มั่นคง มิ ง
นางสาวชาลินี รอดวงศ์ มุก
นายธนพร สืบเนียม จักจ่ัน
เด็กหญิงธิติสุดา มานะกิจ บีม
นายพันธ์วริศ พรพิมาน คีย์

ร.ร.ปากเกร็ด นางสาวทิพย์สุดา สุริยะภา จีจี 
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เด็กหญิงญาณิศา แสงแก้ว สตางค์

ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นายณฐพล จุ้ยเส่ย เก้า
ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นางสาวเกศรา มัสซิโน่ เอมี่

เด็กหญิงพรนภา อรรถโสภา เบลล์
ร.ร.วัดจันทราวาสฯ เด็กหญิงเกษราภรณ์ ศรีนอก ชอ่

ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี นายธวัชชยั โตพงษ์ อัท
ชมุชนต าบลบ้านแหลม นางสาวสุภัสสร สุขพร้อม แตงกวา

ร.ร.ลาซาลฯ นางสาววิลาสินี พรมร่ืน ปิ่น
นางสาววิภาวดี สุขพนัด ไนซ์
นายธนพล เพ็ญวงษ์ ฟลุค๊

ร.ร.เทศบาลโป่งน  าร้อน นางสาวภาวิณี น้อยสีสิริวัฒนา ฝ้าย
นายชยัชวิศ แสนสุข มาร์ค

ร.ร.สอยดาววิทยา นางสาวปริฉัตร นิลเนียม แพรว
นางสาวปนัดดา นิลเนียม พลอย
นายศุภชยั สุขีโสตร์ มอส
นางสาวตติยา ขยัน ออม
นางสาวปานทิพย์ เชาว์พลกรัง ออย
นางสาวอาภัสสิรา กองทิพย์ ลาติน
นางสาวปิรารัณย์ แจ่มฟ้า แอน
นางสาวพรนิภา กินารักษ์ พลอย

เขตคลองเตย ร.ร.สายน  าผึ ง นางสาวเบญญทิพย์ ผดาจิตร ใบเฟิร์น
เขตจอมทอง ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ นางสาวนริศรา วงษ์จันทา มุก

อ่างทอง ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

จันทบุรี

อยุธยา ร.ร.บางปะหนั

ระยอง ร.ร.กวงฮั ว

นนทบุรี

เพชรบุรี
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นางสาวกันติยา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ ว่าน
เขตจตุจักร ร.ร.สารวิทยา เด็กชายศรัณย์ สุรินดอน ภูดา

เด็กชายวรชยั โกยชยั ไอซ์
ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ นางสาวนภัสสรณ์ แสงแก้ว ปรางค์

นางสาวศิริมาพร  อภิญญาณสัจจะ มินท์
ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เด็กชายนัฐพล เติมมงคล มันนี่

เด็กชายฉัตรมงคล ค าล้วน ภีม
ชมุชนมั่นคง 133 นางสาวเปรมสุดา สิงหะรา วาโย

เด็กหญิงฌาตาวี จันทร์บริบูรณ์ บุ้งกี 
เขตประเวศ ชมุชนอ่อนนุช 40 ไร่ นางสาววรรณรัตน์ กรมทอง มิน

นางสาวอัญชลี สุขถนอม เบียร์
เขตสะพานสูง ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นางสาวกิตต์ิธัญญา เตชานนท์กุลวัฒน์ มาย

นางสาวสุธิมนต์ เครือเมฆ ซี
ชมุชนสามแยกคลองหลอแหล นางสาววิชญาดา มะลิวัลย์ มิ น

เด็กหญิงไอลดา มะโซ๊ะ ไอลดา
กทม. ร.ร.สามเสน2 นายณัฐวัฒน์ สถาปนิกานนท์ อู๋

นายเมธาวิน สวคนธุ์ มาร์ค
นายเอกรินทร์  ฉายเงา ภูมิ
นายสุทธิพงศ์ เรือนแป้น น๊อต

กทม ร.ร.วัดลาดพร้าว เด็กชายปริญญา ดวงจันดา ทัช
เด็กชายธีระนันท์ คงทอง เบียร์

เขตบางบอน


















































































































































































































































































































































































































































































































































































