
ค ำกรำบทูลรำยงำน 
ในวโรกำสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี 

เสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี ๒๕๕๖ 
โดย  อธิบดกีรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์) 

วันจันทรท์ี่  ๑๕  กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
ณ  Hall ๙  ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum เมอืงทองธำน ี

 
ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท 
   ข้ำพระพุทธเจ้ำ  นำยแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์   อธิบดีกรมสุขภำพจิต   
ขอพระรำชทำนพระอนุญำตเบิกผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  
ที่ได้รับกำรคัดเลือก ประจ ำปี 2556 เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ดีเด่น ได้แก ่
๑. นำยสมศักดิ์   สุวรรณสุจริต   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
๒. นำยธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง 
๓. นำยไมตรี อินทุสุต ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต 
๔. นำยเดชรัฐ สิมศิร ิ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
๕. นำยเหนือชำย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
๖. นำยอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์   
    (อดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์) 

   
 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก ่ 

๑. นำยปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 
๒. นำยวิเชียร ปิยะวรำกร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย 
๓. นำยศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 

   
 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก ่

๑. นำยแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
๒. นำยแพทย์ช ำนำญ หำญสุทธิเวชกุล  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

 
 
 
 
 
 



 -๒- 

 
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก ่

๑. นำงอนงค์ พูลเพิ่ม  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 
๒. นำงจิรประภำ ศิริสูงเนิน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
๓. นำงพิศมัย รัตนเดช  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 
๔. นำงงำมพิศ จูวงษ์  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 

 ผู้บริหำร อำจำรย์ ในสถำนศึกษำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
๑. นำงจินตหรำ ภูรัพพำ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ  จังหวัดสกลนคร 
๒. นำงระวีวรรณ   โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยนครศรีธรรมรำช   

      จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรินทรีย์   เยำว์ธำนี   มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย  จงัหวัดเชียงรำย 
๔. นำงสุมำลี  หุตะมำน   โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ  จังหวัดอุทัยธำนี 
๕. นำงละมัย    รูปน้อย   โรงเรียนวัดจันทรำวำส(ศุขประสำรรำษฎร์)   

      จังหวัดเพชรบุรี 
๖. นำยอนุรตัน์   แพนสกลุ  มหำวทิยำลัยรำชภัฎสุรำษฎรธ์ำน ี  

      จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

๗. นำยกิจจำ   ชูประเสริฐ  อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล   
      จังหวัดปทุมธำนี 

 

ผู้บริหำร  พนักงำน ในสถำนประกอบกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก ่    
๑. นำยชำติชำย   พรหมโชติ  บริษัท ซมูิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์  

    (ประเทศไทย)  จังหวัดระยอง 
๒. นำยชัณต์ฎณัย   ขุลีทรัพย์  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)   

    ศูนย์กระจำยสินค้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   
        จังหวัดขอนแก่น 

๓. นำงยลดำ   หวังศุภกิจโกศล    บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม  จ ำกัด   
    จังหวัดนครรำชสีมำ 

๔. นำงสำวจงรักษ์   รัตนสะอำด บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จ ำกัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
๕. นำยชูศิลป์   จิรวงศ์ศรี    บริษัท  ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 



 -๓- 

 
 ผู้น ำชุมชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่  

๑. นำยณรงค์   กล่อมเกลำ ชุมชนต ำบลบ้ำนหม้อ   จังหวัดลพบุรี 
๒. นำงอมรรัตน์   เอมอำจ ชุมชนต ำบลวัดแก้ว   จังหวัดรำชบุรี 
๓. นำยนิสิตศักดิ์   สองจันทร์    ชุมชนบ้ำนกุดเต่ำ   จังหวัดหนองบัวล ำภู 
๔. นำยสุตนันท์   จ ำปำทอง ชุมชนศรีดอนชัย  จังหวัดเชียงรำย 

    
         ล ำดับต่อไปขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกพิธีกรกรำบทูลรำยงำนผล
กำรประกวดผลงำน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ ำปี ๒๕๕๖ เบิกผู้
ชนะกำรประกวด  เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญ
ฉำยพระรูปร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท จำกนั้นขอพระรำชทำนพระด ำรัส 
เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำและสมำชิก TO BE NUMBER ONE  
ที่มำรวมกัน ณ ที่นี้สืบไป 

 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


