คำกรำบทูลรำยงำน
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ในโอกำสครบรอบ ๑๒ ปี ประจำปี ๒๕๕๗
โดย อธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์เจษฎำ โชคดำรงสุข)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗
ณ Hall ๙ ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์เจษฎำ โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภำพจิต
ขอพระรำชทำนพระอนุญำต
เบิกผู้ทูลเกล้ำถวำยเงินสมทบทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
จำนวน ๖๖ รำย ได้แก่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
- กำแพงเพชร
- ขอนแก่น
- จันทบุรี
- ฉะเชิงเทรำ
- ชลบุรี
- เชียงใหม่
- ตรัง
- นครปฐม
- นครพนม
- นนทบุรี
- บุรีรัมย์
- ประจวบคีรีขันธ์
- พะเยำ
- พัทลุง
- พิจิตร
- เพชรบุรี
- ภูเก็ต
- มุกดำหำร

-๒-

-

แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลำ
ร้อยเอ็ด
รำชบุรี
ลำปำง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สตูล
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรินทร์
หนองคำย
หนองบัวลำภู

- อ่ำงทอง
- อุดรธำนี
- อุตรดิตถ์
- อุบลรำชธำนี
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
- กำฬสินธุ์
- ตรำด
- ตำก
- นครรำชสีมำ
- นรำธิวำส
- ปทุมธำนี
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- ปรำจีนบุรี
- ปัตตำนี
- พังงำ
- เพชรบูรณ์
- ระนอง
- ระยอง
- ลพบุรี
- เลย
- สิงห์บุรี
- สุโขทัย
- อุทัยธำนี
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
- กระบี่
- เชียงรำย
- บึงกำฬ
- พิษณุโลก
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
- สงขลำ
- สมุทรสงครำม
ภำคเอกชน
- บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม จำกัด
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จำกัด

-๔-

เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลผู้ปฏิบัติงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภทที่ ๑ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้แก่
๑. นำยธนน เวชกรกำนนท์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
๒. นำยเสนี จิตตเกษม
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
๓. นำยวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย
๔. นำยวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี
ประเภทที่ ๒ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้แก่
- นำยแพทย์สมิต ประสันนำกำร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี
ประเภทที่ ๓ บุคลำกรสำธำรณสุข TO BE NUMBER ONE ได้แก่
๑. นำงพรรณี กัณฑวงศ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
๒. นำงพจนำรถ กรึงไกร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
๓. นำยเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
๔.
๕.
๖.
๗.

นำงนภำพร ธีระตันติกำนนท์
นำยเพ็ญภำส เพชรภำน
นำงกุลนำถ อยู่ทองอ่อน
นำงสำวสุภำงค์ จงทอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

ประเภทที่ ๔ ผู้บริหำร อำจำรย์ ในสถำนศึกษำ TO BE NUMBER ONE ได้แก่
๑. นำยยรรยง คนสมบูณณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ
จังหวัดสกลนคร
๒. นำงสำวเฉิดเฉลำ แก้วประเคน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี
๓. นำยกมล ประทีปธีรำนันต์
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ จังหวัดนครปฐม
๔. นำงเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อน
โรงเรียนคำแสนวิทยำสรรค์
จังหวัดหนองบัวลำภู

-๕-

๕. นำงสำวสุมำมำลย์ รำญไพร
๖. นำงภำวินี ทำนะ

โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
จังหวัดสมุทรสำคร
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทที่ ๕ ผู้บริหำร พนักงำน ในสถำนประกอบกำร TO BE NUMBER ONE
ได้แก่
๑. นำยสุทธิ สุโกศล
แรงงำนจังหวัดขอนแก่น
๒. นำยสุระพันธ์ สุขสวัสดิ์
บริษัท ฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหำชน) จังหวัดสระบุรี
๓. นำงสำววำรี ลิ้มพัฒนสกุล บริษัท แวกซ์ กำเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัดรำชบุรี
ประเภทที่ ๖ กลุ่มผู้นำในชุมชน TO BE NUMBER ONE ได้แก่
๑. นำยธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธ์
นำยกเทศมนตรีนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. นำยอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นำยกเทศมนตรีนครอุดรธำนี
จังหวัดอุดรธำนี
๓. นำงมนัชยำ กองทำ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลแคนน้อย จังหวัดยโสธร
๔. นำงสำวพิชำมญชุ์ ภูเจริญ โรงพยำบำลท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดตรำสัญลักษณ์ ในวำระ
ครบรอบ ๑๒ ปี โครงกำร TO BE NUMBER ONE ได้แก่
นำงสำวธัญมน คุณำศรี จังหวัดสมุทรปรำกำร

-๖-

เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลกำร
ประกวดเรียงควำม“ สิ่งดีๆ TO BE
NUMBER ONE” ในวำระครบรอบ ๑๒ ปี โครงกำร TO BE NUMBER ONE
ประเภทมั ธ ยมศึ ก ษำ
- รำงวั ล ชนะเลิ ศ
นำยสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ บุญ มำ โรงเรี ย นประชำรำชวิท ยำ จัง หวัด ลำปำง
- รำงวัลรองชนะเลิศ
นำงสำว จีระภำ ดีรักษำ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
- รำงวัลชมเชย
นำงสำวนิภำพร อำแวตำโละ โรงเรียนนรำสิกขำลัย จังหวัดนรำธิวำส
และ นำยอินทัช เกตุสิงห์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม จังหวัด
พิษณุโลก
ประเภทบุคคลทั่วไป
- รำงวัลชนะเลิศ
นำยรัตนะ ธนวัชรสันติ ประธำนชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชนหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันศึกษำที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ
นำยปริวรรต แสงสว่ำง มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ จังหวัดนครสวรรค์
- รำงวัลชมเชย
นำงสิทธินี ศรีสงครำม คุณครู โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม
จังหวัดสตูล
และนำยชนำธิป บำททอง ประธำนชมรม TO BE NUMBER ONE
ชุมชนแคนน้อย จังหวัดยโสธร
ล ำดั บ ต่ อ ไปขอพระรำชทำนพระอนุ ญ ำตเบิ ก ผู้ แ ทนคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดผลกำรดำเนินงำนโครงกำรTO BE NUMBER ONE กรำบทู ล
รำยงำนผลกำรประกวด ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ เบิกผู้ชนะกำรประกวด
เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญ ฉำย
พระรูปร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท จำกนั้นขอพระรำชทำน

-๗-

พระด ำรั ส เพื ่อ เป็น มิ ่ง ขวัญ และสิริ มงคลแก่เ หล่ำ ข้ำ พระพุท ธเจ้ำ และ
สมำชิก TO BE NUMBER ONE ที่ มำรวมกั น ณ ที่ นี้ สื บไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

