
ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร 

ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๕  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

ณ  โรงแรมแอมบำสซำเดอร ์ซิตี ้จอมเทียน พัทยำ  จังหวัดชลบุรี 
 

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

        กระผม นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีสถำนประกอบกำร เข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๑๘  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท KKK GROUP จ ากัด     กรุงเทพมหานคร 

 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   จังหวัดจันทบุรี 
 บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
           จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก
           จังหวัดตราด 
 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด (สาขา ๑)   จังหวัดนครนายก 
 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์อิสดัสตร้ีส์ จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดนครปฐม 
 บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  จังหวัดปทุมธานี 
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา    
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี     จังหวัดเพชรบุรี 
 บริษัท น้ าตาลสระบุรี จ ากัด  สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
 บริษัท พรีแพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวดัสมุทรสงคราม 



-๒- 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 บริษัท คอมพาวด์เคลย ์จ ากัด    จังหวัดสิงห์บุรี 
 บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลสุพรรณบุรี จ ากัด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 และโรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ ๒   จังหวัดอ่างทอง  

กลุ่มต้นแบบ  ๗  ชมรม  ได้แก ่
 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซสิเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดระยอง 
 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค  จ ากัด   จังหวัดราชบุรี 
 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดสมุทรปราการ 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย  
     จังหวัดสมุทรสาคร 
 และบริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 

 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร กลุ่มมำตรฐำน 
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ 

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่ 
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง 

 ระดับเพชร  ได้แก่ 
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

 ระดับทอง  ได้แก่ 
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
- บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 
- บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค  จ ากัด   จังหวัดราชบุรี 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย 

    จังหวัดสมุทรสาคร 



-๓- 

 ระดับเงิน  ได้แก่ 
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดระยอง 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก
        จังหวัดตราด 

- บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลสุพรรณบุรี จ ากัด  จังหวัดสุพรรณบุรี 

   


