
 

 

 

 

นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางนันทนา มิตรภาพ 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวละมยั เผ่ามณี 
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนร่มเกล้า 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวเรไร ผางทัยสง 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กชายจักรภพ โตวังจร 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาววาสิณี ฮ่มป่า 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวทิฆัมพร วงค์เครือศร 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายธีรยุทธ์ จันทาทอง 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายณัฐนนท ์พลราชม 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายรพีภัทร บุระเนตร 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายปัณณวชิณ์ ลีลาชัย 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายณัฐสิทธิ ์ก้อนทอง 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวอพสัชา ทะวงศา 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวอริษา ค าใส 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา บุบผาวรรณ์ 
นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายภูวดล อปุถานา 

นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

ดร.สมใจ  อดุมศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวพฤกษา  ปากหวาน 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางพนาวัลย์  งอสอน 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงธาวนิี วงสาทอง 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงศุภกานต์ เอี่ยมอักษร 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงภัทรธิดา คุณเชื่อง 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงธนภรณ์ จันเกตุ 
นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงนิรชร แก้วค าลา 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงปานขวัญ มาตะรักษ ์

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงพรนภัส ลีทอง 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงชลธิชา ศิริยามัน 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงจิตสุภา จันทบุตร 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงธิดารัตน์ อทุธแสง 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงอารสิา เชื้อบ้านไร ่

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงนภสัวรรณ จตุรพักตร์พิสิฐ 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงวรรณิษา  สุดาชม 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

เด็กหญิงสุทินัน  ไชยปัญหา 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวณัฐชา  ไชยพิทักษ์ 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวคุรุวาร  จุลนีย์ 
นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายเกษา  โคตรชมภ ู

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายเสกสรรค์  อัตรสาร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวนุชนาถ  วงค์อุดมศิลป์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายวิชติ  ประทัยเทพ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิช 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางดอกไม้ เจริญชัย 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์ 
ครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวจิตรพิสุทธิ์ พิณพิมาย 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวสลักจิต ศรที้าว 

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายพัชฏะ แพงหอม 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวอัจฉราพร ผ่านชมพู 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวกัญญารัตน์ เชษฐ์สุราษฎร์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวเนตรสกาว อาชีวะ 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวอทติยา สีพั่ว 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายธีรโชติ ประทาน 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายพงษกร หลวงจันทร ์

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวอารสิา หันตุลา 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวยุพาวรรณ ศรีกุลวงค์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นายธนกฤติ ช่างไข 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

นางสาวเมฆขลา ถี่ถ้วน 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
 ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 


