ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
เริม่ ประกวด เวลา 08.30 น.
ดีเด่น 19 แห่ง (75 คะแนน)

หมายเหตุ

เวลา

1 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

ประกวดภาคปี 60 ประกวดระดับประเทศปี 57 , 58

08.30 น.

2 บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จากัด

จ.เลย

ประกวดภาคปี 58 ประกวดระดับประเทศปี 59 , 60

08.42 น.

3 บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จากัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามประกวดภาคปี 61

08.54 น

4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร

จ.สกลนคร ประกวดภาคปี 60

09.06 น.

5 บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด สาขาอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ ประกวดปีแรก

09.18 น.

6 บริษัท มิตซูเจียงอุดรธานี จากัด

จ.อุดรธานี

09.30 น.

ประกวดภาคปี 60 , 61

7 บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ประกวดปีแรก

09.42 น.

8 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประกวดปีแรก

09.54 น.

9 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโก้โลตัส สาขานครพนม จ.นครพนม ประกวดภาคปี 58 , 59 , 60 , 61

10.06 น.

10 สวนป่ารีสอร์ทและสปา

จ.สุรินทร์

ประกวดภาคปี 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61

11 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประกวดภาคปี 58 , 59 , 60 , 61
12 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จ.หนองคาย ประกวดภาคปี 56 , 57 , 58 , 61 ประกวดระดับประเทศปี 59 , 60
13 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีประกวดปีแรก
14 บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จากัด สาขาบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ประกวดภาคปี 55 , 57 ประกวดระดับประเทศปี 56 , 61
15 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุจ.กาฬสิ
์
นธุ์ ประกวดปีแรก
16 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประกวดปีแรก
17 บริษัท ไทยเพิม่ พูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จากัด สาขาสุวรรณภูมจ.ร้ิ อยเอ็ด ประกวดปีแรก
18 บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
จ.ศรีสะเกษ ประกวดปีแรก
19 บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จากัด
จ.หนองบัวลาภูประกวดปีแรก
พักรับประทานอาหารกลางวัน (เวลา 12.15 - 13.15 น.)

สถานะการประกวดเพื่อเลื่อนในปี 2562

ต้นแบบ 8 แห่ง
20 บริษัท ไทยเพิม่ พูนโฮมช็อป จากัด
21 บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จากัด
22 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
23 บริษัท สหเรือง จากัด
24 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
25 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
26 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด

จ.ร้อยเอ็ด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 (80 คะแนน)
จ.อุบลราชธานีต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน)
จ.ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 (90 คะแนน)
จ.มุกดาหาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 (90 คะแนน)
จ.ยโสธร
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 (90 คะแนน)
จ.ขอนแก่น ต้นแบบระดับเพชร (90 คะแนน)
จ.ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1 (95 คะแนน)
จ.นครราชสีมารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3 (95 คะแนน)

ขอรักษาสถานะ (ส่งตัวแทนมารายงานตัวในห้องประกวดหลังเสร็จสิ้นการประกวด)
1 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด สาขาอุดรธานี
2 บริษัท แอดเดอรานสไทย จากัด
3 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (๑๙๘๙)

จ.อุดรธานี
จ.บุรีรัมย์

*ขอรักษาสถานะ (มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ)
*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)

จ.หนองบัวลาภู *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2)

10.18 น.
10.30 น.
10.42 น.
10.54 น.
11.06 น.
11.18 น.
11.30 น.
11.42 น.
11.54 น.
12.06 น.

เวลา
13.15 น.
13.27 น.
13.39 น.
13.51 น.
14.03 น.
14.15 น.
14.27 น.
14.39 น.

4 บริษัท แก่นขวัญ จากัด
จ.ขอนแก่น *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2)
5 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จ.นครราชสีมา*ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินประเภทสถานประกอบการ
1.นางอัจฉรา แก้วกาชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน
2.นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
3.นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงแรงงาน
4.นายวัลลภ รุ่งเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน
5.นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กระทรวงแรงงาน
6.นายสุรชัย เพ็ชรกูล
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชต 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7.นายกชกร ศุภกาญจน์

นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

