
สรุปบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัตงิานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจ าปี 2565 
 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

1. นายทวีป    บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. นายชัยธวัช    เนียมศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
3. นายวิรุฬ    พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
4. นายรณชัย    จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
5. นายสมชัย    กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
6. นายวีระชัย    นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. นายแมนรัตน์    รัตนสุคนธ ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
8. นายณัฐวุฒิ    เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
9. นายไกรศร    วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครีธรรมราช 
10. นายณรงค์    วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
11. นายกู้เกียรติ    วงศ์กระพันธุ ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

1. นางสรุียพรรณ์  ณ สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

1. นายแพทยช์ัชวาลย์    ฤทธ์ิฐิติ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
2. นายแพทยว์ิศณุ   วิทยาบ ารุง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
3. นายแพทยป์ระวิตร   ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
4. นายแพทยส์ินชัย   ตันติรัตนานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
5. นายแพทยอ์ภิรักษ์   พิศุทธอ์าภรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
6. นายแพทยส์ันทิต   บุณยะส่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
7. นายแพทยอ์ภิรัต   กตัญญุตานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
8. นายแพทยจ์ิรชาติ   เรืองวชัรินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
4. บุคลากรในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

1. นายสะไกร    แก้วโสม  สาธารณสุขอ าเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
2. นางชมสินณ์    งามแสง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
3. ดร.อณัญญา    ขุนศรี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
4. นางบุณยานุช   เดชบริบูรณ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
5. นางสุวาภรณ์    จิตต์พลีชีพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
6. นางปัทมา    แก้วด า   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
7. น.ส.จิราภรณ์    เทพหนู   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 



5. ผู้บริหาร  อาจารย์  ในสถานศึกษา  TO BE NUMBER ONE 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จ.ยะลา 
2. นางสาวอัญชลี   สุขมานพ  โรงเรียนพันดอนวิทยา  สังกัด  อบจ.อุดรธาน ีจ.อุดรธานี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

จ.สุราษฎร์ธาน ี
4. นางประภาศรี   พรทอง   โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  จ.มุกดาหาร 
5. นางเพลินพิศ     รัศมีงาม  โรงเรียนศรีราชา  จ.ชลบุรี 
6. นางสาววัลภา   มะเอียด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนพระยา  จ.นราธิวาส 
7. นายศราวุธ    เกื้อขาว  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.กระบี่ 
8. นางสุภัทธา    ทองกันทา  โรงเรียนหนองบัว  จ.นครสวรรค์ 
9. นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม  โรงเรียนเถิน  จ.ล าปาง 
10. นายอุดม   สมพร้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทรคุณ” 

จ.สมุทรสาคร 
 
6. ผู้น าชุมชน  TO BE NUMBER ONE 

1. พันต ารวจโทจิตต์    มุกดาธนพงศ ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
2. ว่าท่ีร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์  นายอ าเภอเมืองพังงา  จ.พังงา 
3. นายนิทัศน์    รัตนนิลอมร  ผู้อ ายนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ราก   

จ.สุโขทัย 
4. นายวุฒิพงษ์    ศิริสถิตย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภ ู 

จ.หนองบัวล าภู  
5. นางสาวนันทิดา   แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ 

      จ.สมุทรปราการ  
6. นางสุชาดา     พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีสุไหง-โกลก  จ.นราธิวาส 
7. นายวิวัฒน์     รวมชัยภูมิ  ท่ีปรึกษาชามรม TO BE NUMBER ONE อ.ถลาง 

จ.ภูเก็ต 
8. นางสาวกัญญาธิกา  หงษ์โต   องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  จ.สุพรรณบุรี 

 
7. ผู้บริหาร  พนักงาน  ในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE 

1. นายพนาสรรค์    แก้วศรี   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด  (มหาชน) จ.สมุทรสาคร 
2. นายกิตติ    บุญจ านงค์  บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

จ.สระแก้ว 
3. นางนุชจรินทร์   ภิเษกศิริ     บริษัท ไทยเพ่ิมพูนโฮมช็อป (ส านักงานใหญ่) 

จ.ร้อยเอ็ด 
4. นางสาวภัททิรา   สุวรพันธ์  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  จ.หนองคาย 
5. นางดวงพร    แก่นพะเนาว์  โรงเรียนท้าวสุรนารี  จ.นครราชสีมา 

 



8. บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทณัฑ์ / สถานพินิจฯ / ส านักคุมประพฤติ) 
8.1 กรมราชทัณฑ์ 

1. นางณิชกมล   ไตรรัตนคุ้ม  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา  จ.สงขลา 
2. นางสนใจ   แสงสวัสดิ์  เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 
3. นายสมพงศ์   สนิทมัจโร  เรือนจ ากลางระยอง  จ.ระยอง 

8.2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1. นายณัฐนนท์   ไมมะหาด  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 

จ.สุราษฎร์ธานี  
2. นางหวานใจ   เลอธนกุล  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดนราธิวาส 
8.3 ส านักงานคุมประพฤติ 

1. นางสาวพรฤดี  ไตรภพ   ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 


