
ค ำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร 

ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 

กรำบเรียน  ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  ท่ำนผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่ำน 

        ดิฉัน  นางอัจฉรา แก้วก าชัยเจ ริญ  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๒  ซ่ึงมีสถำนประกอบกำร เข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๑๙  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          จังหวัดขอนแก่น 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด เทสโก้โลตัส สาขานครพนม   
          จังหวัดนครพนม 
 บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จ ากัด สาขาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ 
            จังหวัดบุรีรัมย์ 
 บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย   
          จังหวัดมหาสารคาม 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาสุวรรณภูมิ   
       จังหวัดร้อยเอ็ด 
 บริษัท เมืองเลยบ๊ิกโฮม จ ากัด    จังหวัดเลย 

 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ  
          จังหวัดศรีสะเกษ 
 บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด   จังหวัดศรีสะเกษ 
 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร    จังหวัดสกลนคร 



-๒- 

 สวนป่ารีสอร์ทและสปา     จังหวัดสุรินทร์ 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด    จังหวัดหนองบัวล าภู 
 บริษัท มิตซูเจียงอุดรธานี จ ากัด     จังหวัดอุดรธานี 
 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 
          จังหวัดอุบลราชธานี 
 บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด สาขาอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มต้นแบบ ๖ ชมรม  ได้แก่ 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          จังหวัดขอนแก่น 

 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น  
          จังหวัดขอนแก่น 
 บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา 
 บริษัท สหเรือง จ ากัด      จังหวัดมุกดาหาร 
 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดยโสธร 

 และบริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร กลุ่มมำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบท่ีผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ   

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่     
 -   บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา 
 -   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           จังหวัดขอนแก่น 

 ระดับเพชร  ได้แก่ 
 -   บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดยโสธร 

 -   บริษัท สหเรือง จ ากัด     จังหวัดมุกดาหาร 
 -   บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น 
           จังหวัดขอนแก่น 
 
 



-๓- 

 ระดับเงิน  ได้แก่ 
 -   บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ 

  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
- บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ  

  จังหวัดศรีสะเกษ 
       
   


