
 
ค ำกรำบทูลรำยงำน 

แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี 
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE 

ประจ ำปี 2562 
โดย  อธิบดกีรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต) 

วันจันทรท์ี่  15  กรกฎำคม  2562 
ณ  ฮอลล์ 4 อำคำรอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธำน ี

        
 

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภำพจิต  
ขอพระรำชทำนพระอนุญำต  เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจ ำปี 2562 เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล  
ตำมล ำดับ  ดังนี ้

  รำงวัลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
1. นำยภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 
2. นำยอนุชิต  ตระกูลมุทุตำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
3. นำยจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง 
4. นำยศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นำยนิกร  สุกใส   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร 
6. นำยภัคพงศ์   ทวิพัฒน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต 

 รำงวัลนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ 
1. นำยแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว     นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
2. นำยแพทย์สำโรจน์  มะรุมดี   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. นำยแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

  รำงวัลบุคลำกรสำธำรณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
1. นำงอัมรำ  ธ ำรงทรัพย์               ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นำงจ ำดี  ศิริสมันวงศ์   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 
3. นำงผกำมำศ  โรยทอง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
4. นำงสำวยุพิน  หงษ์วะชิน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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5. นำงสำวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร 
6. นำงละออ  ประเทืองจิตร์  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร 
7. นำยธัชชัย  ใจคง   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 
8. นำงแสงอุษำ  ทัศคร   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
9. นำยศรรษตรำ   เกตุแก้ว ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

 

       รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ดีเด่น  ได้แก่ 
1. นำงลมัย  สังขนิตย์    โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
2. นำยกฤษดำ  ปรีชำหำญ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนรำสิกขำลัย 

   จังหวัดนรำธิวำส 
3. นำงจันทิมำ  มงคลมณี    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย   

   จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นำงเอมอร  แก้วบ่อ    โรงเรียนกัลยำณวัตร  จังหวัดขอนแก่น 
5. นำยเล็ก  ขมิ้นเขียว    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร 

   จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ดีเด่น  ได้แก่     
1. นำยอิทธิพัทธ  ศิริเสรีวัฒนำ    บริษัท พี.เจ. 37 พำรำวู้ด จังหวัดยะลำ 
2. นำงสำวอ ำพร  เข็มทอง    บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง  

   ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
   จังหวัดระยอง 

3. นำยนิเวศ  พิชยำนนท์    บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
   ศูนย์กระจำยสินค้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   จังหวัดขอนแก่น 

4. นำยสุริยำ  พรมโสภำ     บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)  
   ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC มหำชัย  
   จังหวัดสมุทรสำคร 

5. นำงสำวเลอลักษณ์  สุทธิสำโกมล   แรงงำนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ดีเด่น  ได้แก่  
1. นำงสำวกรรณเดช  ทิมสวัสดิกุล ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง จังหวัดพังงำ 
2. นำงสำวพัชรำภรณ์  ครุฑจู   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำชัย   

  จังหวัดก ำแพงเพชร 
3. นำยวิเชียร  ขำวข ำ    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี 
4. นำยบุญชู  จันทร์สุวรรณ   นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
5. นำยมูฮ ำมัดมุขตำร์  บำฮี   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  บำโงยซิแน  จังหวัดยะลำ 
6. นำยวรพจน์  สมเทพ    ชุมชนบ้ำนโคกล่ำม จังหวัดหนองบัวล ำภู

  
             ล ำดับต่อไปขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกผู้ชนะกำรประกวด เข้ำรับ
พระรำชทำนรำงวัล  และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญฉำยพระรูป
ร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท  จำกนั้นขอพระรำชทำนพระด ำรัส 
เพื่อเป็นม่ิงขวัญและสิริมงคลแก่เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำและสมำชิก TO BE NUMBER 
ONE ที่มำรวมกัน ณ ที่นี้สืบไป 

 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

 

 
  
          
 
 
 

 
 
 

 


