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ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  นำยแพทย์เจษฎำ  โชคด ำรงสุข  อธิบดีกรมสุขภำพจิต    
ขอพระรำชทำนพระอนุญำต  เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ประจ ำปี ๒๕๕๘  เข้ำรับพระรำชทำน
รำงวัล  ตำมล ำดับ  ดังนี ้
  รำงวัลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ดีเด่น  ได้แก่ 

๑.  นำยก ำธร    ถำวรสถิตย์    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น  
๒.  นำยวีระ  ศรีวัฒนะตระกูล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. นำยสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร 
๔. นำยนิรันดร์  กัลยำณมิตร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 
๕. นำยธำนินทร์   สุภำแสน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง  
๖. นำยมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี 
๗. นำยฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 
๘. นำยวิวัฒ   เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
๙. นำยพลำกร  บุญประคอง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

 รำงวัลนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ 
๑. นำยแพทย์สุริยำ  รัตนปริญญำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น  
๒. นำยแพทย์ศิริชัย  ภัทรนุธำพร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 
๓. นำยแพทย์วิทิต  สฤษฎีชัยกุล นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู  
๔. นำยแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร  
๕. นำยแพทย์จรัญ   จันทมัตตุกำร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 
๖. นำยแพทย์สอำด  วีระเจริญ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 



 -๒- 

 

  รำงวลับุคลำกรสำธำรณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
๑. นำงจินตนำ  ศรีธรรมมำ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
๒. นำงจันวรรณ  สัจจำรักษ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 
๓. นำงอัจฉรำ  เกตุรัตนกุล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
๔. นำงณิชำณี   พันธุ์งำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครรำชสีมำ 
๕. นำงสำวทัศนีย์  ศรีจันทร์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 
๖. นำยสมบัติ  สิงฆำฬะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
๗. นำยอิสมำอีล  โดยิ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 

       รำงวัลผู้น ำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถำนศึกษำ  ได้แก่ 
๑. นำยสมพร  นิยมศำสตร์ โรงเรียนขำมแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น 
๒. นำยพิสิฐ  วรรณรัตน์ โรงเรียนเถินวิทยำ  จังหวัดล ำปำง 
๓. นำงลักษณำ  สำยปรีชำ โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี 
๔. นำงสมจิตร์  ขุนจันทึก โรงเรียนลำซำลจันทบุรี(มำรดำพิทักษ์)  
  จังหวัดจันทบุรี 
๕. นำยไพบูลย์  ศิริมำ โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน   
  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. นำยปรีชำ  ตึงตระกูล โรงเรียนท่ำบ่อ  จังหวัดหนองคำย 
๗. นำงสำวต่วนสำรีฟ๊ะ กูมะ โรงเรียนดรุณศำสน์วิทยำ จังหวัดปัตตำนี 
๘. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษ จุลยำนนท์ โรงเรียนนรำสิขำลัย  จังหวัดนรำธิวำส 

 

 รำงวัลผู้น ำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถำนประกอบกำร  ได้แก่     
๑. นำยสมบูรณ์  ตรัยศิลำนันท์ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
   จังหวัดขอนแก่น   
๒. นำงจริยำภรณ์  งอมสระคู บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)  
   จ ำกัด (มหำชน)  จังหวัดสระบุรี 
๓. นำยสมบัติ  ปัญโญใหญ่   บริษัท ฟิสบำ (ประเทศไทย) จ ำกัด   
   จังหวัดล ำพูน 
๔. นำยด ำรง  ชูเมือง   บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์  
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   เปเปอร์ จ ำกัด  จังหวัดนครสวรรค์ 
 รำงวัลผู้น ำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน  ได้แก่  

๑. นำงจิตรำ   โรมินทร์  ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน  
   อ ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต 
๒. นำยแพทย์ศรำวุธ  สันตินันตรักษ ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
   หนองบัวล ำภู  
๓. นำยยุทธพร  พิรุณสำร    ชุมชนบ้ำนสว่ำง อ ำเภอซ ำสูง   
   จังหวัดขอนแก่น 
๔. นำงสำววรนุช  ธนะโรจน์รุ่งเรือง  ชุมชนบ้ำนป่ำลันและชุมชนบ้ำน 
   ดินด ำดอนแก้ว อ ำเภอแม่สรวย   
   จังหวัดเชียงรำย 
๕. นำยศุภเมศ   แสงประจวบ  ชุมชนคลองเรือ  อ ำเภอวิหำรแดง   
   จังหวัดสระบุร ี
๖. นำยกิตติพงศ์  สุขภำคกุล  ชุมชนบ้ำนดงกลำง อ ำเภอพระยืน 
   จังหวัดขอนแก่น   

 
             ล ำดับต่อไปขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกผู้แทนคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  
ประจ ำปี ๒๕๕๘  กรำบทูลรำยงำนผลกำรตัดสิน  เบิกผู้ชนะกำรประกวด  เข้ำรับ
พระรำชทำนรำงวัล  และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญฉำยพระรูป
ร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท  จำกนั้นขอพระรำชทำนพระด ำรัส 
เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำและสมำชิก  TO BE 
NUMBER ONE  ที่มำรวมกัน ณ ที่นี้สืบไป 

 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 
 

 
  


