
สถานะ (หากผ่านในปี 2561) เวลา

/ เกณฑ์ที่ใช้ในการประกวด ประกวด

1 บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ำกดั จ.ชลบุรี ตน้แบบระดบัทอง 08.30 น.
2 บริษทั อนัดำมนั  ซีฟู้ ด จ  ำกดั จ.ระนอง ตน้แบบระดบัทอง 08.42 น.
3 บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ  ำกดั จ.ฉะเชิงเทรำ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 208.54 น.
4 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) ศูนยก์ระจำยสินคำ้ DC เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 209.06 น.
5 บริษทั ทอ้ปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ำกดั จ.ชลบุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 109.18 น.
6 บริษทั เอ็นไวรอนเมน็ท ์พลัพ ์แอนด์ เปเปอร์ จ  ำกดั  จ.นครสวรรค์ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 109.30 น.
7 บริษทั บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค  จ  ำกดั จ.รำชบุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 109.42 น.
8 บริษทั น ้ำตำลและออ้ยตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) จ.สระแกว้ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 109.54 น.
9 บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) จ.สระบุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 110.06 น.
10 บริษทั ศรีพงษก์รุ๊ป  มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั จ.อุตรดิตถ์ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 110.18 น.

11 ชมรม TO BE NUMBER ONE ศนูยก์ระจำยสินคำ้สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ตน้แบบระดบัเงิน 10.30 น.
12 บริษทั ซำบีน่ำ จ  ำกดั (มหำชน) จ.ชยันำท ตน้แบบระดบัเงิน 10.42 น.
13 บริษทั ผลิตภณัฑอ์ำหำรกวำ้งไพศำล จ ำกดั (มหำชน) จ.ตรัง ตน้แบบระดบัเงิน 11.54 น.
14 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) สำขำตรัง จ.ตรัง ตน้แบบระดบัเงิน 11.06 น.
15 บริษทั นนัยำงกำร์เมน้ท ์จ  ำกดั จ.นครสวรรค์ ตน้แบบระดบัเงิน 11.18 น.
16 บริษทั นนัยำงกำร์เมน้ท ์จ  ำกดั สำขำพิจิตร จ.พิจิตร รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 211.30 น.
17 บริษทั ไทยเพ่ิมพลูโฮมช็อป จ ำกดั จ.ร้อยเอ็ด รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 211.42 น.
18 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) ศนูยก์ระจำยสินคำ้ DC มหำชยั จ.สมุทรสำคร รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 211.54 น.

19 บริษทั ทำเคเบะ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ.ชลบุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 115.30 น.
20 บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ำกดั สำขำงำมวงศว์ำน จ.นนทบุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 115.42 น.
21 บริษทั แอดเดอรำนสไทย จ ำกดั จ.บุรีรัมย์ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 115.54 น.
22 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) สำขำปัตตำนี จ.ปัตตำนี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 116.06 น.
23 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) ศนูยก์ระจำยสินคำ้ CDC หำดใหญ่ จ.สงขลำ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 116.18 น.

พิธีเปิด (14.00 - 15.30 น.)

ระดับทอง  10  ชมรม

พักรับประทานอาหาร (12.00 - 14.00 น.)

ระดับเงิน  13  ชมรม

ล าดบัการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

โรงเรียนล าดับ

ณ ห้อง SAPPHIRE 204 ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี

น าเสนอวนัที่  13 ก.ค. 61 



สถานะ (หากผ่านในปี 2561) เวลา

/ เกณฑ์ที่ใช้ในการประกวด ประกวด

1 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) ศนูยก์ระจำยสินคำ้ RDC ล ำพนู จ.ล ำพนู ดีเด่น 09.00 น.
2 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน)  โรงเพำะฟักลูกกุง้ทะเลภำคตะวนัออก จ.ตรำด ดีเด่น 09.12 น.
3 บริษทั กลัฟ์ ยะลำ กรีน จ ำกดั จ.ยะลำ ดีเด่น 09.24 น.
4 บริษทั บำงซ่ือโรงสีไฟเจียเมง้ จ  ำกดั (สำขำศรีสะเกษ) จ.ศรีสะเกษ ดีเด่น 09.36 น.
5 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) สำขำก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร ดีเด่น 09.48 น.
6 บริษทั นิสซุย (ประเทศไทย) จ ำกดั จ.สงขลำ ดีเด่น 10.00 น.
7 บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) จ.ระยอง ดีเด่น 10.12 น.
8 โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จ.ล ำพนู ดีเด่น 10.24 น.
9 บริษทั น ้ำตำลครบุรี จ  ำกดั (มหำชน)  จ.นครรำชสีมำ ดีเด่น 10.36 น.
10 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) สำขำอ ำนำจเจริญ  จ.อ ำนำจเจริญ ดีเด่น 10.48 น.
11 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) RDC ชลบุรี จ.ชลบุรี ดีเด่น 11.00 น.
12 บริษทั ไทยซมัมิท โกลด์เพรส จ ำกดั สำขำ 1 จ.นครนำยก ดีเด่น 11.12 น.
13 บริษทั ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี จ  ำกดั จ.เชียงใหม่ ดีเด่น 11.24 น.
14 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) ศูนยก์ระจำยสินคำ้ CDC ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดีเด่น 11.36 น.
15 องคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย เขตภำคเหนือตอนล่ำง จ.สุโขทยั ดีเด่น 11.48 น.
16 บริษทั ยนิูวำนิชน ้ำมนัปำลม์ จ  ำกดั (มหำชน) สำขำคุระบุรี จ.พงังำ ดีเด่น 12.00 น.
17 บริษทั รับเบอร์แลนโปรดกัส์ จ  ำกดั สำขำบึงกำฬ จ.บึงกำฬ ดีเด่น 12.12 น.
18 บริษทั อีซูซุ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ.สมุทรปรำกำร ดีเด่น 12.24 น.

น าเสนอวนัที่  14 ก.ค. 61 

ล าดบัการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ณ ห้อง SAPPHIRE 204 ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี

ล าดับ โรงเรียน

ดีเด่น  18  ชมรม


