
ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ข้อความให้กําลังใจ

1 กรกนก กําหนด พวกเราอยู่ตรงนี้นะ รอสนับสนุนSuperMอยู่เสมอ รักนะ!

2 ปุญญิศา  ลายละเอียด รักมาก อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะ

3 ภัทรานิษฐ์  ลิ้นนาค ขอบคุณที่ทํางานหนักมาตลอดนะคะ

4 สุวิมล สิทธิชล ขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดีนะ ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจในการมีชีวิตอยู่ของเราในทุกๆวัน

5 อาภานุช เลาหศิรินาถ รักมากๆๆ เป็นกําลังใจให้ตลอด

6 ณัฐกฤตา พจน์วิจิตร สู้ๆน้าา มีความสุขกันเยอะๆ แข็งแรงๆ

7 ณัฐชา สิทธิจินดาโชค จะคอยติดตามและสนับสนุนผลงานเรื่อยๆ

8 ชุติกาญจน์ แจ้งภพ อยากให้หนุ่มๆ ดูแลตัวเองดีให้แข็งแรง เพื่อสุขภาพที่ดี อยู่เป็นกําลังใจให้แฟนๆตลอดไป

9 บัณฑิตา ทองสัมฤทธิ์ คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามอยู่เรื่อยเรื่อยนะคะ

10 ปถมาภรณ์ บุตรมาศ
ช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดี อยากให้หนุ่มๆ SuperM ทุกคนดูแลตัวเอง เพราะการเห็นพวกคุณมี

ความสุข กินอิ่ม นอนหลับก็คือความสุขของเรา เราก็จะดูแลตัวเอง รอวันที่จะได้เจอพวกคุณ

11 ดลพร มณฑา
อยากบอกว่า SuperM มีแฟนคลับอยู่ตรงนี้เสมอ ไม่ว่าอยากทําอะไร จะมีแฟนคลับคอยสนับสนุนและ

ให้กําลังใจในสิ่งที่พวกเค้าอยากทํา สู้ๆนะคะ ที่ผ่านมาทําได้ดีกันมาก เก่งกันมากๆ✌ 🤍 ✨

12 เอื้องอุษา ตุ่มทอง รักหนุ่มๆที่สุดเลย 💖

13 อรพรรณ ภารสุคนธ์ ยิ่งใหญ่ เกรียงไกรเก่ง เริศ ไพเราะ

14 ชุติกาญน์ ชาติทํา คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักนานแต่ก็รักคุณมากขึ้นทุกวันเลยนะคะ💕

15 ธนกฤต  เกียรติก้องพงศา รักษาสุขด้วย ดูแลตัวเองดีๆนะ!

16 วิภาวัส อําพล  เกียรติก้องพงศา สู้นะ เป็นกําลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆ

17 รสสุคนธ์ บุญประเทือง I love you 3000 *3*

18 ปวีณา พรมภักดิ์
อยากบอกว่าพวกคุณทําเต็มที่มากๆ ไม่ว่าการแสดงไหนๆก็เต็มที่จริง อดทนรอที่จะเห็น 

perfomance ไม่ไหวแล้ว

19 Jiratchaya BOONWANNO I love You!!

20 ชนิกานต์ วัฒนาภรณ์ อยากบอกว่าสู้ๆนะคะ ทั้งกับสถานการณ์และงาน เดวทุกอย่างจะผ่านไปได้ แล้วเจอกันในคอนเสิร์ต
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21 เกษราภรณ์ จรสายออ ทําให้เต็มที่น้าาา พวกเราทุกคนเป็นกําลังใจให้และพร้อมซัพพอร์ตเสมอ 🥰 ✌

22 นันทิยา  แสงขุรัง เป็นกําลังใจให้นะคะ มาร์คเตนล์รักมากๆค่า

23 ลลิตา ปานประชา
I wish to tell Lucas that he's the one and only. The sunshine to my darkest day. Keep on 

doing what you're doing because you're the best! ;)

24 ปราณปรียา สมุทรศรี สู้ๆนะทุกคน เราจะคอยเต้นหน้าคอมไปกับพวกคุณ! 🤟 💘 💃

25 อาทิตญาภรณ์ ธรรมโกศล ขอให้ประสบความสําเร็จดั่งใจหวัง อยากให้โควิดหายไวๆ จะได้เจอกันเร็วๆ

26 ทัชรินทร์ เจริญสุข I KNOW YOU CAN DO IT! AND WE DO ALSO LOVE YOU!

27 อดิศา พุกกะรัตน์

Thank you for growing up so well 
ขอบคุณที่ทําให้เรายิ้มได้นะ 

ก็อยากให้พวกนายมีความสุขกับความฝันที่นายทํามันสําเร็จจนถึงตอนนี้แล้ว 
ยิ้มเยอะๆ ยิ้มเพราะมีความสุขจริงๆล่ะ 

รักพวกนายมากนะ ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้เรา

28 ธีรดา เกณิกานนท์
อยากบอกว่าถึงแม้ัช่วงนี้เราจะไม่ได้เจอกัน แต่ก็อย่ากังวลว่าเราจะหายไป เรายังติดตามและอยากเห็น

หน้าคุณทุกวัน รอวันที่ได้เจอกันอยู่นะ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าก้อนนน

29 ปนัดดา ธรรมศรี ขอให้สู้ๆ ยังไงเราก็ยังอยู่ตรงนี้ 🤍

30 ปภาวรินท์ พิทักษ์มงคล
ขอเป็นกําลังใจให้ศิลปิน มีความสุขและปลอดภัยจากการทํางานอยู่เสมอ ขอให้มีคนรัก SuperM 

เยอะๆๆๆ รอดูตอนเสิร์ตอยู่นะ

31 เกศสุดา  เมธาพิพัฒน์ สู้ๆ

32 วรพรต  เทพวรรณ เรารักและอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอ

33 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ อยากบอกว่าทุกคนทําเต็มที่มาก ขอบคุณจริงๆที่เป็นรอยยิ้มของพวกเรา

34 กัญญาณัฐ  ลาภอินทรี
สู้ๆนะฮยอง เรารอวันที่พวกเรามาเจอกันอยู่น้า เหนื่อยก็พักนะคะ รอวันที่พวกเรามาเจอกัน มาสร้าง

รอยยิ้ม สร้างความสุขด้วยกันนะคะ😻

35 วัชรี  อิงคะวะระ สนุกกับสิ่งที่ชอบ ทําไปพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงเลยนะคะ

36 ศิราภรณ์ พรมจีน อยากให้ทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะกิจกรรมไหนค่ะ เพราะแฟนคลับจะคอยซัพพอร์มเสมอ

37 Bunthida Ratchaphisarn We proud of you!! take care & be healthy!! i love you more 💖

38 วิภาวรรณ สินไชย สู้ สู้ นะคะ superm ทุกคน ตั้งตารอ concert อย่างดีเลยค่ะ

39 เนตรชนก พิมพ์เดช รอดูโชว์ดีๆ จากพวกคุณนะคะ รักกกกกกกก

40 Thanjira Prangsri Fighting!! We’re always beside you guys💚
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41 วาสิตา สมัครการ รักพวกคุณมากๆนะ

42 ชิชญุ  เสรีสิริรักษ์ ขอบคุณที่เต็มที่กับงาน พวกเราจะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเสมอ:)

43 ศศี สุธรรมโน สู้ๆ ตั้งใจทํางาน และอย่าลืมรักษาสุขภาพ รอดูคอนอยู่นะค้า

44 สุพัตรา ทองบรรจบ May the force be with you. 💖

45 Montira Maneepairoj ขอให้มีความสุข เต้นเก่งๆ สุขภาพแข็งแรงค่ะ💖 💖

46 ณัฐวดี กันศร
ก็ขอให้พี่ๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ 

อย่าทํางานหนักเกินไป พักผ่อนบ้าง 
แล้วก็รอติดตามผลงานตลอดนะคะ

47 ฐิติชญา ฉลาดคิด เพราะโลกนี้มีพวกเธอ โลกของเราเลยมีความหมายขึ้นเยอะเลย สู้ไปด้วยกันนะ พวกเธอดีที่สุด❤

48 สุทัตตา ขาวสอาด สู้ๆนะคะ จะรอชมคอนเสิร์ต ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ไม่มีอะไรติดขัดค่ะ

49 สุธิมา  เหล่าพิทักษ์ธรรม อยากให้ SuperM ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง จะได้มอบความสุขให้กับทุกๆคนแบบนี้ไปตลอดค่า

50 บุณฑริก ทองทวีเกียรติ สู้ๆ ไปด้วยกันนะคะ อีกไม่นานพวกเราต้องเจอหน้ากันจริงๆ อย่างแน่นอน 🥰

51 ญารวี คงคุณ รักนะคะ จะคอยซัพพอร์ตตลอดไป💗 💗

52 ฐิติพร นานิล

การทํางานในช่วงนี้อาจจะลําบาก อาจจะไม่ได้เจอแฟนๆที่คอยส่งเสียงเชียร์แบบตัวเป็นๆ และถึงแม้ว่า
จะได้เจอกันแค่ออนไลน์ก็ไม่เป็นไร ขอให้สู้ๆ เราคอยเป็นกําลังใจให้กับผลงานทุกชิ้นเสมอ รอคอยวันที่

จะได้พบกันอีกครั้งนะคะ❤ ❤ ❤ ❤

53 จิรนาถ อนันตชัย
ขอให้ทุกคนสู้ๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นสัญญาว่าจะไปเชียร์อยู่ในคอนเสิร์ต

แน่นอนค่ะ💖 ✌

54 นงนภัส ขนิษดา SuperM ไฟท์ติ้ง!!

55 สุธิศา พูลช่วย
สู้เป็นกําลังใจจะติดตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณกําลังใจของฉันพวกคุณทําให้ฉันยิ้มได้ในเวลาที่

เศร้า💓

56 จิณห์จุฑา ยลศิริวัฒน์
SuperM fighting! We are always support you. Please take care of yourself. We love you!

💘

57 พชรพร อนันตชัย
อยากบอกทุกคนว่าสู้ๆนะ ดูแลตัวเองดี รักษาสุขภาพให้มาก ขอบคุณที่ทําให้ทุกวันของเรามีความสุข

นะ

58 นารี  สันตพงศ์ เก่งอยู่แล้ว ขอให้ผ่านไปด้วยดีตามที่หวังไว้

59 ญาโณทัย ภาคอรรถ
อยากให้พวกเขามีความสุขตลอดไป มีแต่รอยยิ้มถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ได้พักผ่อนนอนหลับฝันดี 

เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ💗 🎉 🥺
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60 ดุสิตา คํามีสีนนท์ I love you and support and waiting for real show at BKK ❤

61 เวธกา สินประเสริฐ รักนะคะ

62 ภคพร เหล่าศรี รักsuper mมาก ๆ

63 ธนพร รุหะถาวรกุล เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะ จะคอยอยู่ข้างๆเสมอเลย💗 💗 💗 💗 💗 💗 💗

64 วริศรา วิสุทธิ์วารินทร์
ทุกอย่างที่SuperMตั้งใจทํามันออกมาดีมากๆแล้ว เราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของคุณ ขอบคุณที่

พยายามทําผลงานดีๆออกมาให้รับชมเสมอ รัก💖 💚

65 ดารินทร์ วงศ์ศักดิ์ภักดี สัญญาว่าเราจะเป็นกําลังใจให้พวกคุณตลอดไป

66 ปณิธาน พรไพบูลย์ ขอบคุณที่มอบความสุขให้กับพวกเรา ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ

67 จิรัชญา สกุลก้องอัมพร
ขอบคุณที่พยายามอย่างหนักเพื่อมาเติมเต็มความสุขให้แฟนคลับ และอยากให้คุณได้รับความสุขนั้น

ผ่านการซัพพอร์ทของเราด้วย

68 พิมพ์เนตร  พุ่มสุโข
ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิต ขอให้นอนหลับเต็มอิ่ม  ได้ทานแต่อาหารอร่อยๆ รักและจะคอย

ซัพพอร์ตเสมอ💓 💓

69 นัทธมน คงจันทร์ อยากจะบอกว่าสู้ๆนะพวกแกเก่งที่สุดแน้ว

70 ฐิตาพร พ่วงเพ็ง อยากขอบคุณที่ตั้งใจทํางานหนักกันมาตลอด เรารอให้กําลังใจอยู่ตรงนี้เสมอ สู้ๆนะคะ

71 จิตติมา  มุ่งรายกลาง สู้ๆนะคะ เราก็จะทําเหมือนกันหวังว่าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้

72 วาสนา เจริญศักดิ์
เราอยู่ซัพพอร์ตพวกคุณตลอดมาและจะทําไปเรื่อยๆ ขอให้ทุกคนเต็มที่ ฉันจะรอเชียร์อัพพวกคุณ

เสมอ คิดถึงมากๆๆ อยากเจอที่คอนเสิร์ตตัวจิงเลยด้วยซํ้า <3 ลูคัสเต้าลูกหมา ฮืออๆๆ คิดถึงทุกคน
ค่ะ

73 วริษฐา  ชาญแท้ 내가 항상 곁에있어요❤ 🤍

74 วารีรัตน์ ศรีสุริยพันธ์ Lit your energy!! I love you all

75 ดลนภา สิงขรอาสน์ We are still here with you! Even pandemic can’t tear us apart. STAY HEALTHY!

76 ธัญชนก แตงสกุล ฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากที่สุดอยากให้รู้ไว้ว่าพวกคุณยังมีพวกเราเสมอสู้ๆ รักมากๆนะ

77 Achiraya Sirimangklanurak Fighting SuperM! Will support you forever!!! All the best to you!!! See you on Aug6th!

78 ปาจรีย์ โพธิ์แสง
เชื่อว่าหนุ่มๆทุกคนทําเต็มที่อยู่แล้ว ฝากเป็นกําลังใจน้อยๆให้พวกเค้าว่า ‘เราจะอยู่เคียงข้างคอย

ซัพพอร์ตตลอดไป’ รักษาสุขภาพตัวเอง อย่าบาดเจ็บระหว่างแสดงก็พอ☺

79 ธันย์ชนก  จิตสวัสดิ์ ขอให้พวกคุณเป็นพระอาทิตย์ที่สดใสกันตลอดเลยนะคะ

80 จิรัฐติกาล บัวแดง อยากบอกว่ารักและเป็นห่วงเสมอแม้จะอยู่ไกลกัน ดูแลสุขภาพให้ดีจนกว่าจะเจอกันอีกครั้งนะคะ
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81 ชญานนท์ โอภาสพนา สู้เขาหญิงงงงงง!!!!

82 ศิราลักษณ์ อันศรีเมือง เก่งมากๆแล้วค่ะ ทํางานกันหนักมากๆเลย ใช้ชีวิตให้สนุกต่อไปนะคะ💖

83 วฤณ สิงหพานิช ขอบคุณที่พยายามอย่างหนักนะคะ พวกเธอเก่งที่สุดเลย

84 วรัญญา  กิจสาสน
รักทุกคนมากๆ คุณคือกําลังใจของพวกเรา 

ไม่ว่าคุณจะทําอะไร พวกเราพร้อม support คุณเสมอ

85 ปิยะธิดา หลิมวัฒนา
จะคอยเป็นกําลังใจให้ SuperM เสมอ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่ไหนก็ตาม ขอบคุณที่เกิดมาและ

ทําให้พวกเรามีความสุขนะ จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

86 ศิรประภา มาพะเนา เป็นกําลังใจให้เสมอค่ะ

87 สุดารัตน์ เตจะมา เธอเก่งที่สุด ขอให้ภูมิใจในตัวเองไว้

88 อโณชา หาสิตะพันธุ์ I love you ❤  i will support you for every 😍 ✨

89 เขมิกา นุ่มพงษ์
ขอบคุณมากๆๆๆเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ทุกวันในวันที่เราไม่เหลืออะไรที่ทําให้มีความสุขแล้ว 
เหมือนเค้าเป็นแรงฮึดสุดท้ายเลยค่ะ ได้เห็นพวกเขามีความสุข ได้ขึ้นแสดงบนคอนเสิร์ต ขอบคุณ 

Superm ที่พยายามมาถึงจุดนี้นะคะ🤍

90 กมลชนก รัตนอุปพันธ์ พวกคุณสุดยอดมาก เราจะคอยมองพวกคุณส่องประกายจากตรงนี้เสมอนะ

91 ธัชชัย คําพิทักษ์ ถึงไม่ได้เจอตัวเป็นๆ แต่ขอให้ superM เต็มที่เหมือนทุกคอนเสริต์ จะคอยคิดจามเป็นกําลังใจให้เสมอ

92 กนกกร อัยรักษ์ ขอบคุณที่ทํางานหนักมาตลอดนะคะ สู้ๆ

93 วรุณ นาวารัตน์
ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับแบบนี้เสมอไป ขอให้สุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

✌

94 พิมพ์ดาว กองประดิษฐ
We can do it !!!!! สู้กับโควิดไปด้วยกัน เดี๋ยวมันก็หายไป รักษาสุขภาพให้ดีๆแล้วรอจนถึงวันนั้น วันที่

เราได้เจอกันนะ ❤

95 ศศิกมล แก้วกําพล จะคอยเป็นกําลังใจให้เสมอ

96 ปานตะวัน บํารุงศิลป์ อยากให้ทุกคนเต็มที่กับคอนเสิร์ต และสู้ๆค่ะ จะคอย support แบบนี้ตลอดไปค่ะ

97 กนกวรรณ โสภาค สู้ๆนะคะ เป็นกําลังใจให้เสมอ จะซัพพอร์ตตลอดนะคะ💖 💖 💖

98 กุลนิษฐ์ สีฉํ่า สู้ๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ เป็นกําลังใจให้น้าาา

99 จินต์จุฑา  จิตรธรรม
อยากให้เขาได้ทํางานอย่างเต็มที สนุกกับงานทีทํา กินอิ่มนอนหลับ ทําทุกอย่างที่อยากทําเป็นแบบที่

ตัวเองอยากเป็นให้เต็มที่ แฟนคลับทุกๆคนพร้อมที่จะสนับสนุนเขาในทุกๆทางเลย💖 💖

100 กมลรส มหัทธนะสมบูรณ์

You are mine SuperM  
M for Muse ขอบคุณที่เป็นMuse ให้กันมาตลอด ที่ทําให้มีแรงบันดาลใจ และผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ 

รัก🤍 ❤
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