
ใบประกาศผล ฝ่ายชาย

การประกวด  To Be Number One IDOL  รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2562

ระดับประเทศ สัปดาห์ ที่ 5 วันที่  27 เมษายน 2562

ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร

อันดับ หมายเลข ช่ือเล่น จังหวัด ช่ือ - นามสกุล

1 TI 21 แซนต้า จ.สมทุรปราการ นายพงศภคั  อดุมโภชน์

2 TI 11 นนท์ จ.ชลบรีุ นายรัชชานนท์  กนัเพรียง

3 TI 33 เตชินท์ จ.ร้อยเอ็ด นายอภิรักษ์  ชลเทพ

4 TI 01 บวิ จ.ร้อยเอ็ด นายจกัรี  ทพิบญุชู

5 TI 03 ธีร์ จ.แพร่ นายธีระพงษ์  วิรัชกลุ

6 TI 35 ต้อง จ.บรีุรัมย์ นายสนธยา  เอ่ียมคงสี

6 TI 28 เปรม จ.นครพนม นายวชัรินทร์  มะสใุส

6 TI 12 ยอดภู จ.ล าปาง นายยอดภ ู กนัทะจกัร์

6 TI 06 โอ๊ต จ.สรุาษฏ์ธานี นายสรวิชญ์  แก้วประเสริฐ

6 TI 05 เจมส์ จ.สงขลา นายอานนท์  รุ่งสริิเมธากลุ

รับรองผลโดย : ___________________________________ ( ม.ล. ยุพดี ศิริวรรณ )



ใบประกาศผล ฝ่ายหญิง

การประกวด  To Be Number One IDOL  รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2562

ระดับประเทศ สัปดาห์ ที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2562

ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร

อันดับ หมายเลข ช่ือเล่น จังหวัด ช่ือ - นามสกุล

1 TI 07 มีนา่ จ.ล าปาง น.ส.มีนา่ เวนเคนยอน

2 TI 18 มิน้ท์ จ.จนัทบรีุ น.ส.สชุาดา  สอนพนัธ์

3 TI 39 คาเลท็ จ.ชลบรีุ น.ส.แคริส เจน สมิท

4 TI 20 กระตา่ย จ.มกุดาหาร น.ส.ชลลดา  ทุม่โมง

5 TI 30 บวั จ.ภเูก็ต น.ส.คณุญัญา  ธีระกลุ

6 TI 38 นชัชา จ.เชียงราย น.ส.นชัชา  นนัตา

-

-

-

-

รับรองผลโดย : ___________________________________ ( ม.ล. ยุพดี ศิริวรรณ )



การประกวด  To Be Number One IDOL  รุน่ที่ 9 ประจ าปี 2562

ระดับประเทศ สัปดาห์ ที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2562

ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรงุเทพมหานคร

อันดับ หมายเลข ช่ือเล่น จังหวัด ช่ือ- นามสกุล

TI 20 กระตา่ย จ.มกุดาหาร น.ส.ชลลดา  ทุ่มโมง

TI 21 แซนต้า จ.สมทุรปราการ นายพงศภคั  อดุมโภชน์

TI 30 บวั จ.ภเูก็ต น.ส.คณุญัญา  ธีระกลุ

TI 11 นนท์ จ.ชลบรีุ นายรัชชานนท์  กนัเพรียง

TI 18 มิน้ท์ จ.จนัทบรีุ น.ส.สชุาดา  สอนพนัธ์

TI 12 ยอดภู จ.ล าปาง นายยอดภ ู กนัทะจกัร์

TI 07 มีน่า จ.ล าปาง น.ส.มีน่า เวนเคนยอน

TI 21 แซนต้า จ.สมุทรปราการ นายพงศภัค  อุดมโภชน์

3.1 รางวัล LESASHA Fresh Boy & Girl
 มอบเงินสดและอุปกกรณ์จัดแต่งทรงผม
 มูลค่า 40,000 บาท

ใบประกาศ ( รางวัลพิเศษ )

1.บริษัท แปง้มันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากดั
1.รางวัลขวัญใจเอ่ียมเฮง ( 2 รางวัล )

4.1.รางวัลชนะเลศิอันดับ 1,2,3     มอบ 
Hotwave Smart Phone รุ่น M5i 1 เคร่ือง
 และ AJ Accessory      จ านวน 1 เซ็ต

4.บริษัท สยามแอดวานซ์ อิเลคทรอนิค จ ากดั

2.บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จ ากดั หรือ MTI
2.1 SMART BOY&GIRL By MTI
GIFT VOUCHER เคร่ืองส าอาง MTI
มูลค่า 200,000 บาท

3.บริษัท คิวรอน จ ากดั


