
ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร 

ระดับภำคใต ้ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
วันอังคำรที ่ ๖  มีนำคม  ๒๕๖๑ 

ณ  โรงแรมไดมอนด ์ พลำซ่ำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

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

        ดิฉัน  นางอุดมลักษณ์  สอนสารี  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ขอรายงาน
ผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ระดับ
ภาคใต้  ประจ าปี ๒๕๖๑  ซึ่งมีสถำนประกอบกำร เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  
๙  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยด์ จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดชุมพร 
 บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด  จังหวัดตรัง 
 บริษัท ยูนิวานิชน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 บริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จ ากัด    จังหวัดพัทลุง 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต  

   จังหวัดภูเก็ต 
 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด    จังหวัดยะลา 
 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด   จังหวัดระนอง 

 บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ งส์ จ ากัด สาขาสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดสงขลา 

กลุ่มต้นแบบ ๗ ชมรม  ได้แก ่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดตรัง 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
บริษทั พี.เจ. ๓๗ พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 
บรษิัท อันดามัน ซีฟู้ด จ ากัด จังหวัดระนอง 

 



-๒- 

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ 
 จังหวัดสงขลา 

 และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี      จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร กลุ่มมำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ   

 ระดับเพชร  ได้แก่ 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE บรษิัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- บริษัท พี.เจ. ๓๗ พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 

 ระดับทอง  ได้แก่ 
- บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด        จังหวัดระนอง 

 ระดับเงิน  ได้แก่ 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ 

 จังหวัดสงขลา 
- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดตรัง  
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด     จังหวัดยะลา  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต 

        จังหวัดภูเก็ต  
- บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากัด   จังหวัดสงขลา  
- บริษัท ยูนิวานิชน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) สาขาคุระบุร ี จังหวัดพังงา  


