
หมายเหตุ เวลา
1 บริษทั มโนรมยฟ์ตุแวร์ จ  ากดั จ.อุทยัธานี ประกวดภาคปี 61 09.00 น.
2 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศนูยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู จ.ล าพนู ประกวดระดบัประเทศปี 57, 58, 59, 60, 61 09.12 น.
3 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY จ.พะเยา ประกวดภาคปี 57, 58, 59, 60, 61 09.24 น.
4 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการ  อ  าเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประกวดภาคปี 58, 60, 61 09.36 น.
5 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั จ.น่าน ประกวดภาคปี 61 09.48 น.
6 บริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั มหาชน สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ประกวดปีแรก 10.00 น.
7 โรงแรมลกัษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย ประกวดปีแรก 10.12 น.
8 โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่ ประกวดภาคปี 58, 59, 60, 61 10.24 น.
9 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทยั ประกวดระดบัประเทศปี 60, 61 ประกวดภาคปี 56, 57, 58, 59 10.36 น.

10 บริษทั นอร์ธเทิร์น  แอทไทร์  จ  ากดั จ.ล าปาง ประกวดภาคปี 58, 60, 61 10.48 น.
11 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แม่สอด จ.ตาก ประกวดปีแรก 11.00 น.
12 บริษทั น ้าตาลพิษณุโลก จ ากดั จ.พิษณุโลก ประกวดภาคปี 58, 59, 60, 61 11.12 น.
13 บริษทั อินเว ่(ประเทศไทย) จ ากดั จ.พิจิตร ประกวดปีแรก 11.24 น.
14 บริษทั บูรณะเวช จ ากดั (โรงพยาบาลเพชรรัตน์) จ.เพชรบูรณ์ ประกวดระดบัประเทศปี 55, 58 ประกวดภาคปี 53, 54, 56, 57 , 59, 60, 61 11.36 น.

สถานะการประกวดเพื่อเลื่อนในปี 2562 เวลา
15 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 (80 คะแนน) 13.00 น.

16 บริษทั นนัยางการ์เมน้ท ์จ  ากดั  สาขาพิจิตร จ.พิจิตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 (80 คะแนน) 13.12 น.
17 บริษทั นนัยางการ์เมน้ท ์จ  ากดั จ.นครสวรรค์ ตน้แบบระดบัเงิน (80 คะแนน) 13.24 น.
18 บริษทั เอ็นไวรอนเมน็ท ์พลัพ ์แอนด์ เปเปอร์ จ  ากดั จ.นครสวรรค ์ จ.นครสวรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 (85 คะแนน) 13.36 น.
19 บริษทั ศรีพงษก์รุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั จ.อุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 (85 คะแนน) 13.48 น.
20 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน)  ศนูยก์ระจายสินคา้ DC เชียงใหม ่ จ.เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 (85 คะแนน) 14.00 น.

บริษทั โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จ ากัด จ.เพชรบูรณ์ *ขอรักษาสถานะ  (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงินปีที่ 1)

บริษทั ชอยส์  มนิิสโตร์ จ ากัด จ.เชียงใหม่ *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงนิปีที ่2)

บริษทั ลีโอ ฟู้ดส์ จ ากัด จ.เชียงใหม่ *ขอรักษาสถานะ  (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชรปีที่ 1)

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินประเภทสถานประกอบการ
1.นางอจัฉรา  แกว้ก าชยัเจริญ   หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงแรงงาน

2.นางสาวภทัรพร  สมนัตรัฐ    ผูอ้  านวยการส านกัตรวจและประเมินผล  กระทรวงแรงงาน

3.นางสาวอจัฉรา  งามสมจิตร  ผูอ้  านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงแรงงาน

4.นายวลัลภ  รุ่งเรือง               ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน
5.นายสุรชยั   เพช็รกูล             ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเชต 6 กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

6.นายกชกร   ศุภกาญจน์          นกัสงัคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  ส านกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2562
วนัพุธที่ 27 มนีาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวดัเชียงใหม่

ขอรักษาสถานะ  (ส่งตัวแทนมารายงานตัวในห้องประกวดหลังเสร็จส้ินการประกวด)

ต้นแบบ 6 แห่ง
พักกลางวนั (12.00 - 13.00 น.)

ดเีด่น 14 แห่ง
เร่ิมประกวด เวลา 09.00 น.




