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ประกาศผลรอบคดัเลอืก 

 ประเภท Automation Kaizen    ประเภท Genba Kaizen 
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 ประเภท Automation Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน ์ R&D Team การไฟฟ้านครหลวง  

2 ระบบน าของเสยี(ผลิตภณัฑ์ทดแทนไม้) อัตโนมตั ิ Auto Eject CM.6 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 

3 HST (Head Static Tester) HST Maker บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

4 Top Cover Seal Installation THUNDERBIRD รุ่น2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

5 รถส่ง Part FR Door, RR Door RH/LH TOYOTA (G/W) Welding # 2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 

6 ปรับผิดชีวิตเปลีย่น ศาลามักม่วน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

7 Reduce Labor cost by Automatic Sticking Barcode on PVC Fitting NPI SUPERMAN บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 

8 เครื่องกดอัตโนมัต ิ B-tractor & Part บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (อมตะซติี้ ชลบุรี) 

9 ระบบอัดบุชอัจฉรยิะ ผู้สร้าง บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 

10 ลดการดัด วง Coil ช่วงหัวท่ีไม่โดนน้ า ลดการดัด วง Coil ช่วงหัวท่ีไม่โดนน้ า บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 

11 เครื่องใส่โฟมสินค้ารั้วอัตโนมตั ิ ทีมงาน Newa 1 บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด 

12 เครื่องเขียน Side Reel แบบอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์ FN Sniper Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

13 เครื่องเรียงงานใส่ถาดแบบอัตโนมตัิ ของงานรุ่น FN Energy Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ชุดวางแผ่นปิดแบบเครื่องพันฟิล์ม ช้างเผือกในป่าใหญ ่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
2 สายหมอบ AUTOCLAVE THALUANG บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 
3 ลดปัญหาหินกรวดจากทรายผสมตัวลงหัวรีด CRTC LP-2 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานล าพูน) 
4 ถอด - ใส่ จานเบรคดมุล้อ ไม่รอแล้วนะ เทพนรสิงห ์ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ ากัด 
5 ชนแล้วร่วง คิดเอง ท าเอง นักเลงพอ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด (โรงงานปิ่นทอง 3) 
6 ขนส่งช้ินส่วนแบบไมส่ัมผัส โดยรถ AGV WELDING KAIZEN บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 

***หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงาน 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท 



7 รถเข็นเปลีย่นแบตเตอรี่ AGV ปลาใหญ่ W#2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
8 คานกั้น (Semi Auto Smart Gate) A STYLE GROUP บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
9 โคตรดูด พยัคไกรสร บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
10 ชุดช่วยเปิด-ปิดฝาครอบ BURNING PIT หัสดิน บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
11 กังหันเก็บตัวอย่างแร ่ คนสร้างงาน บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
12 เครื่องอัดตัวอย่างแร่แบบใช้แรงลม สองหนุ่ม บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
13 อุปกรณ์จดัเก็บน้ ามันเก่า ล้อเหล็ก บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
14 Auto EBT sand filling Off Peak บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
15 ลดการเคลยีรส์เกลที่ blinding machine PB & SB Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
16 ลดความเสีย่ง/อันตรายจากการชั่นน้ าหนักสีเคลือบ Campana GL-1005 No touch Glazing Line บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
17 เปิดก่อนไดเ้ปรยีบ เด็กเส้น Vol. 1 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
18 สะดวกยกสบาย Clean D มั้ง บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 

 

 ประเภท Project Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 พัดลม 52 นิ้ว Direct Drive วิจัยและพัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 
2 อุปกรณ์ เลี้ยงแพะในโรงเรือน วิจัย-พัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 
3 การลดเวลาการทดสอบหัวอ่าน Need For Speed บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
4 เครื่องสลัดน้ ามัน จากกากแป้ง สลัด...สบดั บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเนื้อไก ่สระบรุี) 
5 เครื่องตรวจวดัฝุ่นละอองอัจฉริยะ Khon Kaen Feed mill 4.0 

(Team B) 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์บก ขอนแก่น) 

6 ระบบหมุนเวียนน้ ากลับเพื่อท าความสะอาดถัง Softener อัตโนมตั ิ ปักธงชัย 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ ปักธงชัย) 
7 แจ้งเตือนก่อน Break down ซ่อมยันเช้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ พิษณุโลก) 
8 เครื่องตัดแต่งขาแผลแบบใบมีดหนีศูนย์ V.2 เส้นชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรปู โชคชัย) 
9 โรบอทจ่ายอาหารลงรถลูกค้า (Bag Loading system) Power team บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์บก หนองแค) 
10 เครื่องอัดลอดช่อง อัดลอดช่อง บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
11 ลองชิมดู แล้วรู้เลย THANK YOU, NEXT บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
12 การขนส่งโดยการไม่ใช้รถไฟฟ้าในการลากช้ินส่วน (E-carless Part, Supply) Transporter บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 



13 ไลน์การผลิตแบทเทอรีไ่ฮบริด แผนกวิศวกรรมการประกอบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
14 เครื่องขึ้นรูป Spot plug Angle แบบกึ่งอัตโนมัต ิ ฅ. คนข้ันเทพ บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จ ากดั 
15 การปรับปรุงบรรจภุัณฑ์ของช้ินส่วนไฟหน้า รถรุ่น SU Dynamic Shield บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
16 การปรับปรุงบรรจภุัณฑ์ของเฟืองท้ายและเกยีรร์ถยนต์ Dynamic Shield #2 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
17 การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งช้ินสว่น โดยการเปลี่ยนกระบวนการประกอบจาก

ผู้ผลิตภายนอกเป็นภายในบริษัท 
SCE Synergy บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

18 ตัดหางปล่อยกระป๋อง วิศวะ ไม่ตกกระป๋อง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
19 ปรับปรุงกระบวนการประกอบชิ้นงานของผลิตภัณฑ ์Tire Tag ลด HPK ลง 50% คน คิด สร้างสรรค ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
20 ปรับปรุงกระบวนการประกอบช้ินงานและเพิ่มระบบสอบกลับเพื่อเพิ่มผลผลติ 

20% ส าหรับผลิตภณัฑร์ุ่น Styk 
Styk Creative Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การปฏิวัติกระบวนการลดของเสียด้วยนวัตกรรมใหม ่ AME บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
2 สาหร่ายเย็น Casting man บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
3 เครื่องนับและบรรจุข้อต่อพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัต ิ NPI Botman บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
4 เศษด้ายใช้ใหม ่ ECO-TEAM บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 
5 เครื่องเชื่อมลูกบดโรครัชเชอร์ เพิ่มความแข็ง บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
6 Reduce LF GE Consumption คนเหล็ก 2019 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
7 เหล็กเดือยคณุสมบัติพิเศษ Technology บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประเภท Genba Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 อ่างอนามัย V.2 ช่างติดอ่าง การประปานครหลวง  
2 เครื่องปอกสาย ASC กลางย่าน ฝอจ. การไฟฟ้านครหลวง  (เขตวัดเลียบ) 
3 เพิ่ม%CM.1 โดยการปรับปรุงบ๊อกดูด Coating star บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
4 ลด Set Up Loss เครื่องผลิตแปเหล็กหลังคา Metal Sheet บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานสระบุรี) 



5 Reduce Breakdown Relay Damage SL103 Maintenance of life บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 
6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง Wave solder Manual Kaizen & Improvement บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
7 งาอัจฉริยะ ไทเบียร ์ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากดั 
8 CSS Conversion time reduction The Power CSS บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
9 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มก าลังการผลติของเครื่องประกอบและถอดหัวอัตโนมัติ Fast & Saving บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
10 การลดการสูญหายของหัวอ่านติดเลเซอร ์ คุณปฐมพงศ์  นิ่มนวน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
11 Boon Mee-Drive Delivery Boon Mee-e Kanban  

(บุญมี อีคัมบัง) 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

12 กระแทกเบา เราประหยัด ขันโตก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
13 แค่ขัดเบาๆ แล้วก็เหลานิดๆ จานบิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
14 ชีวิตดี๊ดี OEE แร๊งส์แรง Fighting Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
15 หยุดแตกได้หยุดจ่าย..กะตังค ์ ดี.ที.อ ีสี่จุดศูนย ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
16 ลดปรมิาณก่รคัดแยกลังสลับท่ีขั้นตอนการคัดแยกลัง กลุ่มสินค้า break case cool ant บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
17 ลดเวลาการแกไ้ขระบบลูกกลิ้งไฟฟ้าขับสายพานหยดุท างาน ลายกนก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
18 ลดเวลาการมอบหมายและติดตามงานท่ีแผนกจัดสินคา้ full case SIMPLIFY บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
19 ลดเวลาในการล้าง durham tube Three Voice บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
20 พัฒนาเครื่องแพ็คขนมปังแถวตัดขอบ Dream Team เปลี่ยนโลก บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
21 White Bag Detection เด็กสร้าง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ โคกกรวด) 
22 ชุดยกถุง Production 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์บก ศรีราชา) 
23 เครื่องเรียงกล่องขนม (Stacker) Small group Plant 1 บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด 
24 ข้างอยู่ไหน Small group oven 4 บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด 
25 ลดเวลาการซ่อม Sprue bush Mold ข้อต่อ PVC I18 New Mold Team บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
26 การไคเซ็นไลน์ผลิตแบบประหยัดพลังงาน The Increase บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จ ากดั 
27 เอาที่สบายใจ คนไกลบ้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
28 เครื่องถ่ายพาเลท นายวิรัช ตั้งตระกลูจิตร ์ บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
29 ชุดถอดดุมล้อ และย้ าผ้าเบรค ช่างยนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
30 รถโมบายชุดตัดแกส๊ สามหนุม่ไฟแรง บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
31 ลดความเสีย่งในการยกเกียร์รถบรรทุก LIFT GEAR TEAR บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 



32 ลดเวลาการถอดล้อ / ใสล่้อ INNOVATE บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
33 Reduce LNG losses to flare from cool down activity of LNG 

terminal by using liquid nitrogen 
QSHE excellent บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

34 ลดระยะเวลาในการถอดประกอบซุ้มคลตัช์ Truck Man II บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35 ดันไดด้ันด ี หมูป่า 5 ชีวิต บริษัท แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) 
36 เครื่องล้างถังด้วยระบบ hygienic Oral care บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั 
37 แยกไว งานไหลลื่น ทีมผึ้งหลวง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
38 ลด " Down time station TVCM " เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ THE STAR บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
39 เครื่องแยกเนื้อ Paste ออกจากโครง Grid GS SMART PASTING STRONG บริษัท สยาม ยเีอส แบตเตอรี่ จ ากัด 
40 ลดอันตรายจากขุยกระดาษเข้าร่างกาย Converting บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานวังศาลา) 
41 ลดต้นทุนการทดสอบ Size Distribution สามเหลี่ยมทองค า บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 
42 ลอดช่อง นายด ารงค์ สุขแช่ม บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
43 Reuse น้ า RO Reject est Star บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี) 
44 เครื่องติด Tag แบบ Auto U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
45 เครื่องมือช่วยดัดเหล็ก Hooking H-Beam Libero บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
46 ลด WIP และต่อไลน์ให้งานไหลตอ่เนื่อง มะขามเปยีก บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
47 ลดปัญหาชิ้นงานเสียอาการ ID Scratch from Nozzle Part No. 03L130301BE นาโต ้ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
48 ระบบควบคมุน้ าหนักแบบใหม่ของเครื่องบรรจุ RTB และ R8E Relay men บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
49 ลด breakdown รองเครื่อง klicklock packing line 2 Seven team6 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
50 จิกต่อ ไม่รอแล้วนะ ลูกบ้านใหญ ่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (นวนคร ปทุมธานี) 
51 ผลักให้พ้น ลดคนได ้ เกี๊ยวซ่า Power One บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (บ้านบึง ชลบุรี) 
52 ขวดไม่ปิดฝา เราไม่ปล่อย Protection บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (อมตะนคร ชลบุรี) 
53 เครื่องลดเบรกเชอรโ์ว robot motor MT BIKER บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
54 ลดปัญหา Pin hole ที่ช้ันสีป้องกนัสนิม(ED) โมเดล civic 4D Enjoy team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
55 ลดปัญหาการแตกร้าวของวงแหวนหล่อเย็นในแม่พิมพ์งานหล่ออลูมเินียม BACON บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
56 ลดปัญหาหลมุบนผิวสีตัวถังรถยนต์ MT full option บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
57 ผ่อก าเดียว (ปรบัปรุงกระบวนการ Test LED IVOCLAR Product) ผ่อก าเดียว บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 



58 สร้างอุปกรณ์ช่วย Mark งานเสียทีข่ั้นตอนการ Test งาน Dot น้อย 100% บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
59 ปรับปรุง ขบวนการผลิต Shaft ETB ที่ไลท์ Fanuc (Model ES01,RT50,FZ5T Shaft ETB 2 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากดั 
60 ธนาคารลม (air bank) welding team บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานบางพลี) 
61 ลดเวลาไล่ลมในระบบเชื้อเพลิง จากการเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงนอกสถานที่ ถ้วยก๋าไก่เขลางค์นคร V.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง  

 

 ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม / 

เจ้าของผลงาน 
องค์กร 

1 แผนที่ออนไลน ์ ICON MEA การไฟฟ้านครหลวง  (เขตยานนาวา) 
2 สลิปเงินเดือนออนไลน ์ Dream team การไฟฟ้านครหลวง (ส านักงานใหญ่ เพลินจติ) 
3 เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ !! เอ็ม อี ซี่... ยังไงซิ !! การไฟฟ้านครหลวง (เขตราษฎร์บรูณะ) 
4 ถูกต้องนะคร้าบบบ ถูกต้องนะคร้าบบบ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 
5 ลดกระเบื้องแตกเสียหายจากการส่งออก(คลังปอยเปต) บริการทีม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด  (โรงงานนครราชสมีา) 
6 เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การจดัเก็บสินค้าประเภท luggage มดตัวน้อยตัวนดิ บริษัท เคอรี่  โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7 ลดเวลาการท าใบเสนอราคาอะไหล่ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังรถ victor ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จ ากดั 
8 โครงงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรือขนส่งผูโ้ดยสารอยา่งต่อเนื่อง ปรับปุ๊บ ประหยัดปิ๊ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากัด 
9 สามเหลี่ยมเบอรม์ิวด้าในอ่าวไทย ช่างก่อสร้าง 4.0 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากัด 
10 ใบสั่งซื้อเจ้าปัญหา นางสาวฉันทนา  ตามบุญ บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จ ากดั 
11 ระบบการจัดสินค้าและยิงบราโค๊ต นางสาวศิริพรรณ  เกดิผล บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จ ากดั 
12 การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความสะอาดและสิ่งปนเปื้อนบนชุดหัวอ่าน MSL Team (Material Science 

Laboratory Team) 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

13 90 Days Challenge with Virtual Run หมู่ป่ารวมใจ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
14 คนนอกเราใส่ใจ คนในเราดูแล Smart เรือจ้าง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
15 ซ่อมดี ซ่อมไว ใส่ใจคุณภาพ Debug บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
16 เครื่องมือเปลี่ยนฐานปุ่มคยี์บอร์ดเครื่อง POS SAVE บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
17 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพสารกาแฟ Smart QA coffee บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
18 สอนปุ๊ป ประมวลผลปั๊บ รับทราบคะแนนทันที Productive CPR บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
19 ลดจ านวนครั้งท่ีส่งข้อมูลการจัดสนิค้าผิดพลาด รถส่งรัก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 



20 ยกระดับการบรหิารจดัการข้อมลุรถจักรยานยนต ์ ADM team บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
21 คาลิเบรชั่น ออนไลน์ 4.0 Believe 2019 บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
22 ใบขออนุญาตท างานออนไลน์ (E-Work Payment) The Mask Hatyai บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ หาดใหญ่) 
23 ลูกค้าอยู่ไหน (Where my customers) Feed Idol บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ หาดใหญ่) 
24 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock น้ ามันเครื่องที่คลังและสถานบีริการ Intension 3D บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
25 ลดเวลางาน เพิ่มเวลาสุข  ลดเวลางาน เพิ่มเวลาสุข บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
26 การคอนเฟิร์ม Station PBS อัตโนมัต ิ ALC TEAM#1 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
27 กระชับพ้ืนท่ี อย่าหยุดยั้ง บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28 ยิงปี๊ด ๆ .....พิชิตความผิดพลาด Green bird บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
29 โปรแกรมจัดล าดับการผลิตอัจฉริยะ นางสาววราพร มหาวงค์ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
30 คิวอาร์โค้ด ว้าว ว้าว STORE 2018 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
31 รักษ์โลก ร่วมใจ ใช้กระติกแทนโฟม Pick Ka Pack บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
32 ใส่ใจการบรรจุสินค้าแช่เย็นสักนิด พิชิตค่าใช้จ่าย Pick Ka Pack บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
33 จัดหนักถึงหน้าบ้าน Customer Support บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
34 จัดการงานซ่อม 4.0 IT Team บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
35 เพิ่มประสิทธิภาพการต้มกระเบื้องเพื่อหา %water absorption NKIE team บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
36 ดักไดด้ักดี จลุินทรีย์ พิชิต น้ าเน่า ฮานาจสีตาร ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
37 ลดเวลาในการบันทึกประวัติการอบรมในสมดุ Hino service passport V for training 2013 บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์เซลส์  (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 

 ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 
 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 GrippyFit ตดิแล้วชัวร์ ยาไมร่ัวแน่นอน นางสาวพรพิลาศ  พลประสิทธ์ิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 จากหนึ่ง กลายเป็นสอง มองให้ชัด กับการกรอกนมผสมส าหรับผู้ป่วยเด็ก นางกาญจนา  ฉิมเรือง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3 อุปกรณ์เสรมิช่วยลดสายแขนบิด นายไพศาล  นวลแดง บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) (ชัยนาท) 
4 ลดเวลา adjuct Vacuum switch sensor นายอ านาจ  วงษ์สุวรรณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
5 The Fixture : สานฝัน วนัอัพเกรด นายธนดล  วงศ์สุทธิรตัน ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 



6 แขนเดียวก็เฟี้ยวได ้ นายรุ่งเพชร  หวลจันทึก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
7 เสียเมื่อไหร่ก็แวะมา นางสาวเชษฐ์สุดา  วงศ์ฐานผดุงพร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
8 ทับทิมกร๊อบ...กรอบ นางสาวพิมชนก พบที่พัก บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
9 พี่โย่ง นายธวัชชัย สุวรรณประสม บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
10 Power Vacuum นายจักรณรงค์ บุญทกลู บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
11 ต้องการล็อค (Want Lock) นายภัทร เอียบสกุล บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
12 ร้อยให้เรียบ นายโสภณ วัฒนปาน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด 
13 ฉันทนา นางสาวสุนันทา แจ่มด ี บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากดั 
14 2 in 1 นายพรศักดิ์ ใสงาม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
15 Alam เตือน Low sludge เครื่องรีดสลัดจ ์ นายพลวัฒน์ โตโทน บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
16 ลื่น ตรง ปร๊าด นายนิรุจ ศิลปสร บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
17 2 IN 1 ทีเดียวเสร็จ นายสมบรูณ์  ฤกษ์งาม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
18 หยุดความสูญเสีย...ด้วยชุดเก็บลูกบอลโปร่งแสง (Clear ball container) นายฐิติภพ  รุ่งปิต ิ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
19 ไม่ต้องดึงมือ นางสาวธิกาญจน์  จ าปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
20 ลดปัญหางาน Assy NG Line CRA - 1 นางสาวนงนุช  เชื้อพระคา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
21 กดเบาๆ ไม่ต้องกระแทก นายวันเฉลิม  โลเค บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
22 กลไกเพื่อการประหยัดพลังงาน นายช านาญ สวนมะล ิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
23 ขาดัน stock car อัจฉริยะ นายสาธิต มณฑาทิพย ์ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
24 ไม่หนีบมือ นายปริตต์ ธรรมด ี บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
25 เสียบแล้วหมุน นายศักดา บุญสาม บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
26 พระคุณของdolly นายอุดม เดินเมือง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานบางปะกง) 
27 กลไกเก็บตะขอลาก นายวรกิจ บุญแสง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานบางปะกง) 
28 ตันสุดซอย นายพัฒนพงษ์ อ้นเกตุ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานบางพลี) 
29 กลิ้ง พลิก หงาย นายจรัญ แก้วสีนาท บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานส าโรง) 
30 อุปกรณ์ลดปัญหาทรีบอร์นติดถาด นายวชิราวุธ ศิริประสาท บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานส าโรง) 

 
 


