
หมายเหตุ เวลา
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด Tesco Extra Suphunburi จ.สุพรรณบรีุ ประกวดภำคป ี56, 58, 59, 61 09.00 น.
2 บริษทั โรงงำนน  ำปลำไทย (ตรำปลำหมึก) จ ำกัด จ.สมุทรสงครำมประกวดปแีรก 09.12 น.
3 บริษทั คอมแพค็อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จ ำกัด จ.เพชรบรีุ ประกวดภำคป ี61 09.24 น.
4 บริษทั มโนรมย์ฟตุแวร์ จ ำกัด จ.ชัยนำท ประกวดภำคป ี61 09.36 น.
5 บริษทั ทปิโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ ำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดภำคป ี61 09.48 น.
6 บริษทั ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ำกัด (สำขำ1) จ.นครนำยก ประกวดภำคป ี58, ประกวดประเทศป ี59, 61 10.00 น.
7 บริษทั สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำจันทบรีุ จ.จันทบรีุ ประกวดภำคป ี61 10.12 น.
8 บริษทั ไอชินเอไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์จ.ฉะเชิงเทรำ ประกวดปแีรก 10.24 น.
9 บริษทั แกมม่ำ อินดัสตรี ส์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร ประกวดภำคป ี61 10.36 น.

10 บริษทั วำลโบร (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ชลบรีุ ประกวดปแีรก 10.48 น.
11 บริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสำหกรรมอำหำร จ ำกัดจ.กำญจนบรีุ ประกวดปแีรก 11.00 น.
12 บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) โรงเพำะฟกัลูกกุ้งทะเลภำคตะวนัออก จ.ตรำด ประกวดภำคป ี53, 54, 55, 56, 59 ประกวดประเทศป ี57, 58, 60, 61 11.12 น.
13 บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำรประกวดระดับภำคป ี60, ประกวดประเทศป ี61 11.24 น.
14 โรงพยำบำลอ่ำงทองเวชกำร 2 จ.อ่ำงทอง ประกวดปแีรก 11.36 น.
15 บริษทั คอมพำวด์เคลย์ จ ำกัด จ.สิงหบ์รีุ ประกวดระดับภำคป ี60, 61 11.48 น.
16 บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ำกัด จ.พระนครศรีอยธุยำ ประกวดระดับภำคป ี60, 61 12.00 น.
17 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วนัดียนตรกิจ จ.เพชรบรีุ ประกวดปแีรก 12.12 น.

18 บริษทั  สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำนครนำยก จ.นครนำยก ประกวดปแีรก 13.20 น.
19 บริษทั ไออำร์พซีี จ ำกัด (มหำชน) จ.ระยอง ประกวดระดับภำคป ี58 ประกวดระดับประเทศป ี59, 60, 61 13.32 น.
20 บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) RDC ชลบรีุ จ.ชลบรีุ ประกวดระดับภำคป ี58 ประกวดระดับประเทศป ี59, 60, 61 13.44 น.

สถานะการประกวดเพ่ือเลื่อนในปี 2562
21 บริษทั ซำบนี่ำ จ ำกัด (มหำชน) จ.ชัยนำท ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน) 13.56 น.
22 ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจำยสินค้ำสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหำนคร ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน) 14.08 น.
23 บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC มหำชัยจ.สมุทสำคร ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน) 14.20 น.
24 บริษทั โคหเ์ลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  จ.สระบรีุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที ่1 (85 คะแนน) 14.32 น.
25 บริษทั บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ำกัด จ.รำชบรีุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที ่2 (85 คะแนน) 14.44 น.
26 บริษทั น  ำตำลและอ้อยตะวนัออก จ ำกัด (มหำชน) จ.สระแก้ว รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที ่2 (85 คะแนน) 14.56 น.
27 บริษทั ฟจูิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ปรำจีนบรีุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที ่2 (85 คะแนน) 15.08 น.

28 บริษทั ควอลิตี  คอฟฟี่ โปรดักทส์ จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที ่2 (85 คะแนน) 15.20 น.

29 บริษทั ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม  จ ำกัด (มหำชน) จ.สมุทรปรำกำร รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 (90 คะแนน) 15.32 น.

30 บริษทั ทบีเีคเค (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ชลบรีุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 (90 คะแนน) 15.44 น.

31 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด จ.นครปฐม รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 (90 คะแนน) 15.56 น.

32 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)  ศูนย์กระจำยสินค้ำ CDC1 บำงบัวทอง จ.นนทบรีุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเปน็ต้นแบบระดับยอดเพชรปทีี่ 1 (95 คะแนน) 16.08 น.

ดเีดน่ 20 แห่ง
เริ่มประกวด เวลา 09.00 น.

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา บีช จงัหวัดชลบุรี

พักกลางวัน (12.20 - 13.20 น.)

ต้นแบบ 13 แห่ง



ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา บีช จงัหวัดชลบุรี
33 บริษทั ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ระยอง ต้นแบบระดับยอดเพชร (95 คะแนน) 16.20 น.

บรษัิท แวกซ์ กาเบจ็ รไีซเคิล เซ็นเตอร ์จ ากัด จ.ราชบรุี

บรษัิท ฟูรกูาวาเม็ททลั (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) จ.สระบรุี

บรษัิท เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากัด  โรงงานบางปู จ.สมทุรปราการ

บรษัิท เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากัด  โรงงานบางชัน กรงุเทพมหานคร

บรษัิท ทอ้ปเทรน็ด์ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด จ.ชลบรุี

* บรษัิท เอชจีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจีนบรุี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินค้าโชคชยัร่วมมติร กรงุเทพมหานคร

บรษัิท ยูนิลิเวอรไ์ทยโฮลดิ้ง จ ากัด โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

บรษัิท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC ส าโรงจ.สมทุรปราการ

บรษัิท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จ ากัด จ.ราชบรุี

บรษัิท ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรสี์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา

บรษัิท ทาเคเบะ (ไทยแลนด)์ จ ากัด จ.ชลบรุี

บรษัิท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ ากัด จ.นนทบรุี

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินประเภทสถานประกอบการ
1.นางอัจฉรา  แก้วก าชัยเจริญ   หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน

2.นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ    ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล  กระทรวงแรงงาน

3.นางสาวอัจฉรา  งามสมจิตร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงแรงงาน

4.นายวัลลภ  รุ่งเรือง               ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน

5.นายสรุชัย   เพ็ชรกูล             ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชต 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

6.นายกชกร   ศุภกาญจน์          นักสงัคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร

*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงนิปีที ่1)

*ขอรกัษาสถานะ (ต้นแบบระดับเงนิ)

*ขอรกัษาสถานะ (ต้นแบบระดับเงนิ)

ขอรกัษาสถานะ  (ส่งตัวแทนมารายงานตัวในห้องประกวดหลังเสรจ็สิ้นการประกวด)

*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงนิปีที ่1)

*ขอรกัษาสถานะ (มาตรฐานดีเด่นพรอ้มเปน็ต้นแบบ)

*ขอรกัษาสถานะ (มาตรฐานดีเด่นพรอ้มเปน็ต้นแบบ)

*ขอรกัษาสถานะ (มาตรฐานดีเด่นพรอ้มเปน็ต้นแบบ)

*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1)

*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงนิปีที ่1)

*ขอรกัษาสถานะ (ต้นแบบระดับทอง) 

*ขอรกัษาสถานะ (ต้นแบบระดับทอง)

*ขอรกัษาสถานะ (รกัษามาตรฐานพรอ้มเปน็ตน้แบบระดบัทองปทีี ่1)

*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงนิปีที ่2)


