
หมายเหตุ เวลา
1 บริษัท นอร์ธเทิร์น  แอทไทร์  จ ำกัด จ.ล ำปำง ประกวดภำคปี 58,60,61 / ประกวดระดับประเทศปี 62,63 09.00 น.

2 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY จ.พะเยำ ประกวดภำคปี 57,58,59,60,61 / ประกวดระดับประเทศปี 62 09.12 น.

3 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.พิจิตร ประกวดภำคปี 62 09.24 น.

4 บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จ ำกัด จ.อุทัยธำนี ประกวดปีแรก 09.36 น.

5 โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ แม่สอด จ.ตำก ประกวดภำคปี 62 09.48 น.

6 บริษัท วีกรุ๊ป คำร์ น่ำน จ ำกัด จ.น่ำน ประกวดปีแรก 10.00 น.

7 บริษัท คุ้มหลวง จ ำกัด จ.แม่ฮ่องสอน ประกวดปีแรก 10.12 น.

8 โรงพยำบำลแพร่-รำม จ.แพร่ ประกวดภำคปี 58,59,60,61,62 / ประกวดระดับประเทศปี 63 10.24 น.

9 บริษัท ฟิสบำ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ล ำพูน ประกวดภำคปี 55,56,57,59,60 / ประกวดระดับประเทศปี 58 10.36 น.

10 โรงพยำบำลหริภุญชัย เมโมเรียล จ.ล ำพูน ประกวดภำคปี 60 / ประกวดระดับประเทศปี 61 10.48 น.

11 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ประกวดปีแรก 11.00 น.

12 บริษัท เกรซฟู้ด จ ำกัด จ.เชียงรำย ประกวดระดับประเทศปี 57-60 11.12 น.

13 บริษัท สหชำติเศรษฐกิจ จ ำกัด จ.นครสวรรค์ ประกวดปีแรก 11.24 น.

14 บริษัท บ้ำนทองสมสมัย จ ำกัด จ.สุโขทัย ประกวดภำคปี 63 11.36 น.

สถานะการประกวดเพ่ือเล่ือนในปี 2564 เวลา
15 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ RDC ล ำพูน จ.ล ำพูน รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 (80 คะแนน) 13.00 น.

16 บริษัท น  ำตำลพิษณุโลก จ ำกัด จ.พิษณุโลก รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 (80 คะแนน) 13.12 น.

17 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำก ำแพงเพชรจ.ก ำแพงเพชร รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 (80 คะแนน) 13.24 น.

18 บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จ ำกัด จ.นครสวรรค์ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีท่ี 1 (85 คะแนน) 13.36 น.

19 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ำกัด  จ.นครสวรรค์ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีท่ี 3 (85 คะแนน) 13.48 น.

20 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)  ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ ต้นแบบระดับทอง (85 คะแนน) 14.00 น.

เร่ิมประกวด เวลา 09.00 น.

ต้นแบบ 6 แห่ง

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินประเภทสถานประกอบการ

6.นำยสมบัติ   เทพเสนำ           ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันยำเสพติดในกลุ่มแรงงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

7.นำงอุมำวดี   ฉันทะ             รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์  กระทรวงแรงงำน

1.นำงพัฒนำ   พันธุฟัก           ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน

2.นำยสมบูรณ์   ตรัยศิลำนันท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นำยกฤตพัฒน์   ครุฑกุล        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจและประเมินผล  กระทรวงแรงงำน

4.นำงสำวอัจฉรำ  งำมสมจิตร    ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน  กระทรวงแรงงำน

5.นำงธิดำ   จุลินทร               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรสุขภำพจิต  กรมสุขภำพจิต

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2564
วันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่

ดีเด่น 14 แห่ง (75 คะแนน)

พักรับประทานอาหารกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)




