
 

 

 

  

นางสาวพรรณศิริ มาหาญ 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวกิตติยา ปักโคลาพัง 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวกฤตธีรา ต้นโพธิ์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายวิทยา อ าพล 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยตุิธรรมวิทยา" 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร์ 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายมนต์ตรี ลามค า 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวนิศาชล วุฒิสาร 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวนรินทร โมลาศน์ 
นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวพรรณชิตา ผึ้งล้วน 

นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายสถิตพล อ่อนมิ่ง 

นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายนพดล ศรีสาคร 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางธิกานดา ศรีสาคร 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางชุมากานต์ สุรเสียง 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวปารชิาติ พันธุ์ศิร ิ

ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวจิรัชญา  ประการแก้ว 

นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวจันจิรา  ค าภ ู

นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวพิมชนก  สอนเสนา 

นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายธีรภัทร  แสงมืด 

นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายอานนท ์อินทรพาณชิย์ 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กลิ่น 

ครู โรงเรียนสว่างแดนดนิ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายชนินทร เมืองนิล 

ครู โรงเรียนสว่างแดนดนิ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายภัทรพงศ์ อาจวิชัย 

ครู โรงเรียนสว่างแดนดนิ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวบญุขวัญข้าว ศรีทัพไทย 

นักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม 

ครูช านาญการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวปาวณีา ศรีวงศษ์า 

ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวอาทติยา  นามจันโท 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวณัฏฐา  อ่อนตา 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพสุรินทร์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายธนะภูมิ  วันสวัสดิ ์
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายธนกร  อาแพงพันธ ์

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายวชริวิทย์ กาสุริย ์

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายพัชฏะ แพงหอม 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวกัญญารัตน์ เชษฐ์สุราษฎร์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวเนตรสกาว อาชวีะ 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวอทติยา สีพั่ว 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายพงษกร หลวงจันทร์ 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวอารสิา หันตุลา 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวเมฆขลา ถี่ถ้วน 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิช 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางดอกไม้ เจริญชัย 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์ 
ครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสินีนาฎ นาสีแสน 

ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวจิตรพิสุทธิ์ พิณพิมาย 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสลักจิต ศรที้าว 

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวณัฐชา ไชยพิทักษ์ 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสุธินนั ไชยปัญหา 

นักเรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสมใจ อุดมศร ี

ผู้อ านวยการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวพฤกษา ปากหวาน 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวชลิตา เจริญวัย 

นักเรียน โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายเกียรตินนัต์ พรมสาร 

นักเรียน โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายนนทชัย เวยสาร 

ผูอ้ านวยการ โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางวลารัตน ์ปฏิเวศ 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวน้ าฝน ด าหรื่อ 

ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนค ายางพิทยาคม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวปฎิพร ศรีนัครินทร์ 
นักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวเกณิกา ผาอินทร ์

นักเรียน โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวทพิรัตน์ ธิโสภา 

นักเรียน โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายณภัทร ค าก้อนแก้ว 

นักเรียน โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายทยาวัฒน์ ส ารวย 

นักเรียน โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสง 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวนกอร ศรีวิลัย 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 
ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 
ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

  

นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์ 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดสกลนคร 

ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 
ขอให้มุ่งมั่น ต้ังใจและเป็นพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 

(นายวิศณุ วิทยาบ ารุง) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร 


