
รางวัลบุคคลผูป้ฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ประจ าปี 2560 

รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
2. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
3. นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
4. นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
5. นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
6. นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก ่
1. นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2. นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. นายแพทย์ประภาส  วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
4. นายแพทย์สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
5. นายแพทย์โชคชัย  สาครพานิช  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 

รางวัลบุคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก ่
1. นางจุฑาพร  เสียงกลม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นางนาตยา   ศุจิจันทรรัตน์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
3. นายบัน  ยีรัมย์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
4. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
5. ดร.ซัยนัฟ   ระยา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
6. นางเมตตา   ลิมปวราลัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา  ได้แก ่
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์  ศรีหริ่ง  โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. นายนิพนธ์   แสงเนตร  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
3. นายคงทัศษณ์  คงเมือง  โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 
4. นายธราธร  ชูศร ี  โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 
5. นางนริศรา  ขาลี  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
6. นางสุภิญญา  พินทุวัฒนะ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
7. ผศ.เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
8. นางสมพร   กิติสาธร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  จังหวัดยะลา 
9. นายชัยพร  รัตนแสง  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ  ได้แก่     
1. นายบุญชัย  เชียรเจริญธนกิจ  ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE SSSC  จังหวัดสมทุรปราการ 
2. นายพิบูลย์พันธ์  วิเวกวินย์  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท 
3. นายไกรรินทร์   ฮวดลิ้ม  บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด  จังหวัดราชบุรี 
4. นายจรัล  รัตนะโชติ  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาก าแพงเพชร   

    จังหวัดก าแพงเพชร 
5. นายสุชาติ  วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา 
6. นางสมคิด  แสงไทยทวีพร  บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด  สาขางามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี 

 
 



รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน  ได้แก่  
1. นายบุญชอบ  ทับไกร ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  
       ชุมชนเกษตรพัฒนา  จังหวัดสมุทรสาคร  
2. นางสาวสมใจ  ไวยเจริญ โรงพยาบาลตะก่ัวป่า  จังหวัดพังงา 
3. นายวุฒิพงษ์  นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก จังหวัดหนองบัวล าภู 
4. นายเจริญ  แซ่ตั้ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโต้น  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

5. นายสามารถ  ทองค าแดง ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  
   ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์  ในวาระครบรอบ 15 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE   ได้แก่ 
 นายธานี  เหมือนนุช  จังหวัดชลบุร ี

รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ 15 ปี TO BE NUMBER ONE 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น   
  เด็กหญิงยลฤด ี ปิยะทัต   โรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง    

 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  นางสาวจิราภรณ์   บัวปลอด   โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  จังหวัดสตูล   

 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
  นายสมชาย  ทุนมาก   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย  

 ประเภทประชาชนทั่วไป  
  นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ    จงัหวัดนครพนม 

     


