
หมายเหตุ เวลา
1 บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด จ.สกลนคร ประกวดภาคปี 63 09.00 น.

2 บริษัท ไทยเพิม่พูลโฮมช็อป รีเทล จ ากัด สาขามหาสารคาม จ.มหาสารคาม ประกวดภาคปี 63 09.12 น.

3 บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จ ากัด สาขาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประกวดภาคปี 55,57,62 / ประกวดระดับประเทศปี 56,61,63 09.24 น.

4 บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สุรินทร์ ประกวดปีแรก 09.36 น.

5 บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จ ากัด จ.ชัยภูมิ ประกวดระดับประเทศปี 63 09.48 น.

6 บริษัท เอี่ยมอ านาจแป้งมัน จ ากัด จ.อ านาจเจริญ ประกวดปีแรก 10.00 น.

7 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขานครพนม จ.นครพนม ประกวดภาคปี 63 10.12 น.

8 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด จ.อุดรธานี ประกวดปีแรก 10.36 น.

9 บริษัท เจ เอส สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด จ.หนองบัวล าภู ประกวดภาคปี 62 10.48 น.

10 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วสิ 1997 จ.อุบลราชธานี ประกวดปีแรก 11.00 น.

11 บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด จ.หนองคาย ประกวดภาคปี 54,55 11.12 น.

12 บริษัท ไทยเพิม่พูลโฮมช็อป รีเทล จ ากัด สาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประกวดภาคปี 58,59,60,61,63 11.36 น.

13 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น ประกวดภาคปี 59 11.48 น.

14 บริษัท ไทยเพิม่พูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประกวดภาคปี 62,63 13.00 น.

15 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประกวดภาคปี 58,59,60,61,62 13.12 น.

16 บริษัท เมืองเลยบิก๊โฮม จ ากัด จ.เลย ประกวดภาคปี 58,62,63 / ประกวดระดับประเทศปี 59,60 13.24 น.

17 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ ประกวดปีแรก 13.36 น.

สถานะการประกวดเพ่ือเลือ่นในปี 2564 เวลา
18 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รักษามาตรฐานพร้อมเปน็ต้นแบบระดับเงินปทีี่ 1 (80 คะแนน) 13.48 น.

19 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จ.หนองคาย รักษามาตรฐานพร้อมเปน็ต้นแบบระดับเงินปทีี่ 1 (80 คะแนน) 14.00 น.

20 บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี  จ ากัด จ.อุบลราชธานี ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน) 14.12 น.

21 บริษัท ไทยเพิม่พูลโฮมช็อป จ ากัด จ.ร้อยเอ็ด ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน) 14.24 น.

22 บริษัท สหเรือง จ ากัด จ.มุกดาหาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 (90 คะแนน) 14.36 น.

23 บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3 (95 คะแนน) 14.48 น.

24 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จ.นครราชสีมา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 5 (95 คะแนน) 15.00 น.

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดบัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประจ าปี 2564
วันจันทร์ที่ 29 มนีาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ดเีดน่ 17 แห่ง (75 คะแนน)
เริ่มประกวด เวลา 09.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)

8.นายกชกร   ศุภกาญจน์         นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร

ตน้แบบ 7 แห่ง

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินประเภทสถานประกอบการ

2.นายสมบูรณ์   ตรัยศิลานันท์   ผู้ทรงคุณวฒิุ

3.นายกฤตพัฒน์   ครุฑกุล        ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล  กระทรวงแรงงาน

4.นางสาวอัจฉรา  งามสมจิตร    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงแรงงาน

1.นางพัฒนา   พันธฟุัก           ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

6.นายสมบัติ   เทพเสนา              ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

7.นางอุมาวดี   ฉันทะ             รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  กระทรวงแรงงาน

5.นางธดิา   จุลินทร               รองผู้อ านวยการส านักวชิาการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต


