ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ ประจาปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มประกวด เวลา 09.00 น.
ดีเด่ น 17 แห่ ง

หมายเหตุ

เวลา

ประกวดระดับประเทศปี 58 ประกวดภาคปี 55, 56, 57 , 59

09.00 น.

2 บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้า RDC ลาพูน จ.ลาพูน

ประกวดระดับประเทศปี 57, 58 , 59

09.12 น.

3 โรงพยาบาลหริ ภุญชัย เมโมเรี ยล

จ.ลาพูน

ประกวดปี แรก

09.24 น.

4 บริ ษทั น้ าตาลพิษณุโลก จากัด

จ.พิษณุโลก ประกวดภาคปี 58 , 59

09.36 น.

5 บริ ษทั ไทยแอโรว์ จากัด

จ.พิษณุโลก

09.48 น.

6 บริ ษทั ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จากัด

จ.เชียงใหม่ ประกวดภาคปี 59

1 บริ ษทั ฟิ สบา (ประเทศไทย) จากัด

จ.ลาพูน

7 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY (บ.ยูพีดอม จากัด)จ.พะเยา
8 บริ ษทั มโนรมย์ฟทุ แวร์

ประกวดระดับประเทศปี 50, 51 (รองอันดับ2), 57 , 59 ประกวดภาคปี 58

ประกวดภาคปี 57, 58 , 59

จ.อุทยั ธานี ประกวดปี แรก

9 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการ อาเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอนประกวดภาคปี 58
10 บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด (เทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์ ประกวดภาคปี 59
11 โรงพยาบาลแพร่ -ราม
จ.แพร่
ประกวดภาคปี 58 , 59
12 บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงเพชร จ.กาแพงเพชรประกวดระดับประเทศปี 58 , 59 ประกวดภาคปี 55, 56, 57
13 บริ ษทั บูรณะเวช จากัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์)
จ.เพชรบูรณ์ ประกวดระดับประเทศปี 55, 58 ประกวดภาคปี 53, 54, 56, 57 , 59
14 บริ ษทั เกรซฟู้ ด จากัด
จ.เชียงราย ประกวดระดับประเทศปี 57, 58 , 59
15 บริ ษทั โอเมก้า ออโต้พาร์ท
จ.ตาก
ประกวดปี แรก
16 องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย เขตภาคเหนื อตอนล่าง จ.สุโขทัย ประกวดภาคปี 56, 57, 58 , 59
17 บริ ษทั นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จากัด
จ.ลาปาง ประกวดภาคปี 58

ต้ นแบบ 5 แห่ ง

พักกลางวัน (12.30 - 13.00 น.)
สถานะการประกวดเพื่อเลื่อนในปี 2560

18 บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด จ.นครสวรรค์จ.นครสวรรค์รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 (85 คะแนน)
19 บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้า DC เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 (85 คะแนน)
20 บริ ษทั ศรี พงษ์กรุ๊ ป มาร์เก็ตติ้ง จากัด
จ.อุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 (85 คะแนน)
21 บริ ษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด
จ.นครสวรรค์ตน้ แบบระดับเงิน (80 คะแนน)
22 บริ ษทั โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จากัด
จ.เพชรบูรณ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ 2 (80 คะแนน)
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