
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

  ประเภท Automation Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 คลอรีนเน็กซ คลอรีนเน็กซ การประปานครหลวง  

2 ลดเวลาการปรับตั้งชุดมดีแกะมดีแยก ปรับปรุง บริษัท กระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด (โรงงานสระบุรี 1) 

3 การถอดและประกอบหัวอานฮารดดิสกอัตโนมตัิ รุน 2 ALUM Gen #2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

4 เครื่องหยอดกาวอัตโนมัต ิ หยอดเกง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

5 หิ้วหวีไป หิ้วหวีมา Thunder Bird รุน 3 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

6 เครื่องปดฝาถวยกลม ดูดมาปลอย ทะยอยปดฝา บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) 

7 เครื่องบรรจุซอสอัตโนมัต ิ รีลัคคมุะ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

8 Real Time Monitoring of Automated Product Counting at Labeling and 
Packing Station 

Bottle Count บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน) 

9 ชุดตรวจสอบนํ้าหนัก ราคา และประเภทในการฝากสงสิ่งของทางไปรษณีย ทีมงาน สํานักงานไปรษณียเขต 7 บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 

10 โปรแกรมบริหารจัดการจัดเก็บ LNG เพ่ือความปลอดภัยและรักษาคุณภาพกาซ
สําหรับคลังกาซ LNG 

Power Bee บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

11 จัดทําระบบปอนกลับ "แผนรองกระแทกหองเครื่องยนต" อัตโนมัต ิ Kaizen & Maintenance body shop 
Team 

บริษัท ฟอรด มอเตอร คมัปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
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 ผลงาน กลุม องคกร 

12 การจัดทําเครื่องจักรเพ่ือผลติทองแดงแบบวงสําหรับใชในกระบวนการผลิต ENDLESS CHANGE บริษัท ยูเนียน ออโตพารทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด 

13 ระบบขนสงเสื้อสูบแบบอัตโนมตั ิ Crankcase automatic & 
Sequential supply 

บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

14 ระบบขนสง Shaft blade ก่ึงอัตโนมัต ิ Team Welding Rotary บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี) 

15 เครื่องเช่ือมลอรถบรรทุกกระเบ้ืองอัตโนมัต ิ Auto Welding Trolley บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานทาหลวง) 

16 อยากรองดีด ี Coating Star #2 บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานหนองแค) 

17 เครื่องกําหนดผงเหล็กแบบอัตโนมตัิ Super Hero team บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา) 

18 เครื่องวัดความเรียบแบบอัตโนมตัขิองผลิตภณัฑ XXX Never Give Up Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

19 สรางเครื่อง Insert Connector แบบอัตโนมัต ิ Project-X บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

20 การลําเลียงงานเขาลางแบบอัตโนมัต ิ Happy Clean บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

  ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 การขนสงวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ เราไมเมื่อย เราไมเหน่ือย บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

2 การเปลีย่นถายกลองช้ินงานสําหรบั CASE -N4J Smart D บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

3 ลดของเสีย บานทอไขว Ext.28 ระยะปลอดภัย บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

4 MIX KARAKURI บางบอน บริษัท บางกอกเพรสพารทส จํากัด 

5 คีมชวยปด-เปดถุงไปรษณยีอเนกประสงค ปจ.พะเยา สํานักงานไปรษณียเขต 5 บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 

6 รถเข็นยางรถบรรทุก (karakuri kaizen) รถเข็นยางรถบรรทุก (karakuri kaizen) บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จํากัด 

7 เห็นแลวสั่นดิ๊ก ๆ กระแนะกระแหนทีม บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด 

8 300 หอยสมดุล What What GRU บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด 

9 การลําเลียงช้ินสวนเพลาขอเหว่ียงดวยระบบอัตโนมตัิตนทุนต่ํา อีสาน rangers บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

10 ลดปญหา PVA ตันท่ีทางลงอาง Turbo Production Technique Specialist บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานสระบุรี) 

11 ปรับปรุงชุดดันรถเพ่ือปดประตูเตา TD7 Kiln Team บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

12 เครื่องแยกตะกอนในระบบทอลม เด็กซอมเหล็กสยาม บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด 

13 อุปกรณชวยจํากัดรอยตดั Gas ท่ีหัว - หาง Billet SP-CCM (B) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

14 ปมนํ้ามัน Tail Stock เครื่องกลึงกลึง Hankook Herkules บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 2) 

15 Auto Lock & Auto Unlock Chain Transfer Car จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 2) 

16 วาลวอัตโนมตั ิ เลิกซอม บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 

17 แกไขปญหา White line print head digital print (อุปกรณลางสายพาน) NKIE Team บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 

18 สมารทซูตเตอร The End Game บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 

19 จัดทําอุปกรณเรียงสปริงของผลติภัณฑ Tire Tag GOOD IDEA TEAM บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

  ประเภท Project Kaizen 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 ลดคาใชจายการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยการลดปริมาณการใชสารชวยตกตะกอน 
ท่ีถังตกตะกอน 

Ecology Wastewater Treatment บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด 

2 การพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสนิใจในช้ันกักเก็บความดันต่ํา เอราวัณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

3 ฮาวทู...อยูกับทราย Sand Avenger บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

4 การปรับปรุงกระบวนการการทดสอบการสั่นพองของหัวอาน Quality Excellent Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

5 ไสช็อกโกแลต ไสช็อกโกแลต บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน) 

6 เครื่องฟดไสอัตโนมัต ิ กัดทุกคําเจอไสทุกคํา บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

7 เพ่ิมประสิทธิภาพการข้ึนรูปสินคาเคกโรลครมีสด มดแชเย็น บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

8 โรงงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Feedmill) KHON KAEN FEEDMILL 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวขอนแกน) 

9 Double Cyclone Dust Separation เด็กชาง 63 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวทาเรือ) 

10 รถฉีดพนฆาเช้ือแบบเคลื่อนท่ีดวยไฟฟา อาหารสตัว พาเพลิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวบางนา) 

11 หอมหวานรับประทานงาย RBF EM TEAM บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวราชบุรี) 

12 งาย ๆ ใครก็พันได CPF Padriew บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (ฉะเชิงเทรา) 



 ผลงาน กลุม องคกร 

13 เครื่องบ้ัง - ตัดไสกรอก เครื่องบ้ังแฉกไสกรอก บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (สมุทรสาคร) 

14 เครื่องดัด Tube จัดมาพ่ีดดัให บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (สระบุรี) 

15 เครื่องหั่นไสกรอก หั่นใหขาดเลย...ฉับ ฉับ บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (สระบุรี) 

16 ตื๊ดนับรับยก AOA [ Ace of Automate team ] บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (หนองจอก) 

17 โรงอาหารล้ําสมัย Smart Canteen Avenger บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

18 เศษฝายสางใยกลับมาใชใหม ECO-TEAM 2 บริษัท นันยางเท็กซไทล จํากัด 

19 Front End Flow Improvement MWS Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

20 เครื่องพลิกกลองก่ึงอัตโนมตั ิ ASSORTING LINE MAN บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

21 The Connected Factory LION Next Gen บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

22 ลด (Cost) PCB กับ Pad ทองท่ีหายไป Lapping Team บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

23 การลดความสูญเสียจากการเกิด Breakdown เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 
ในกระบวนการ ISOWA 

Project TEAM บริษัท อินเตอรไฟเบอร คอนเทนเนอร จํากัด 

24 พัฒนาเทคโนโลยีการสกัด DNA วินิจฉัยโรคใบขาวของออยใหปลอดภัยตอสุขภาพ ESRD Smart Girls บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จํากัด 

25 ปองกันการสงกรอบแวนตาผิดใหกับลูกคาดวยการตรวจเช็คกับรูปภาพกรอบแวนตา ถายรปูกันเถอะ บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

26 ระบบควบคุมคุณภาพเชิงพยากรณดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําหรับผลิตภัณฑ WLCSP Industrial Transformation บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

  ประเภท Genba Kaizen 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 การปฏิวัติ ซองคิท BKN 48 การประปานครหลวง  

2 CB BOX EASY MOVING (กลองสวิตชตัดตอน เคลื่อนยายแบบงาย) เฝาไฟ บฟ. การไฟฟานครหลวง (เขตสามเสน) 

3 ลด Reject กระเบ้ืองชน line เครือ่ง Matrix PM. Pillar บริษัท กระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด (โรงงานสระบุรี นิวสไตล) 

4 ใชเวลาทดสอบ "Flow Test" นาน เทคนิค 1 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด 

5 ปรับปรุงหัวบรรจุนํ้าดืม่ขวด PET 1.5 ลิตร PET Harmony บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

6 เครนเราพรอมเสมอ Safety Crane 2020 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

7 เครน เชฟคูน 2 หรอยแรง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

8 โครงงานพัฒนากระบวณการสํารวจแทนหลุมผลติปโตรเลียมเพ่ือเตรยีมความพรอม
สําหรับแทนขุดเจาะโดยกลองวิดิโอ 4G 

กลอง 4G มีดียิ่งกวาเฮลิคอปเตอร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

9 นํ้านอยยอมกําไร นํ้านอยยอมกําไร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

10 We Know What U Did Singha PET Comeback บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด 

11 การปรับปรุงกระบวนการประกอบฮารดดสิกเพ่ือลดงานเสียจาก ESD Engineering Development 
Excellent Team 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

12 ไฟไมมางานก็ไมเดิน ขอบสนาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

13 FixTure จัดปลัดบอก อภินิหารหลวงปู Fixture บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

14 ดินสอพระพายอัคนี ดินสอพระพายอัคนี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

15 อัศจรรย OCR อานได วัดงาย กวาใจนาง ขวัญใจ วัยละออน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

16 อึด ทน นาน Fun O บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

17 ล็อคหัว ดูดหาง ลาง USAGE Viper Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

18 ปลอยเบรค โคราชา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

19 ลดการสูญเสยีจากกระบวนการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินคากลุมขาวปนโอนิกิร ิ มดตะนอย บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน) 

20 สตอก dift เปน 0 look at me บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน) 

21 แคสะกิดทิศก็เปลีย่น หนุมสุรินทร บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) 

22 แหงไวทันใจเจ Super Q บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

23 เครื่องวัด Proof Gap อัตโนมตั ิ OVER PROOF บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

24 บ้ังสบายมือ อ้ือหือนุมจัง นุมนุม บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

25 ปรับเปลีย่น ไมปนปาย Buffalo Head บริษัท ซีพีแรม จํากัด (สรุาษฎรธานี) 

26 ขนเปนขนหัวเปนหัว เสนชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานแปรรูปเน้ือไกและอาหารแปรรูปนครราชสมีา) 

27 เก็บตัวอยางบรรจุอัตโนมัต ิ ทาเรือ 63 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวทาเรือ) 

28 เครื่องแกะถุงตัวอยาง ธารเกษม 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวธารเกษม) 

29 ใบกวาดไซโคลน ชางปกธงชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวปกธงชัย) 

30 ลดเวลา ลดข้ันตอน สลับยางรถ 10 ลอ ในรุน Victor เทพนรสิงห บริษัท ซุนหลีมหาชัย (1991) จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

31 รุก รับ เร็ว So Cool บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

32 การพัฒนาคุณภาพของการบัดกร ี อยูน่ิง ๆ ไมใชเรา บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

33 ชวยเขาในแบบของเรา นายชางกลุมนอย ๆ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

34 Eliminate calculation error of production plan Planning Team บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด 

35 ปรับปรุงผลผลิต พิชิตกําไร Challenge 555 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) 

36 เพ่ิมพ้ืนท่ีลดเวลารักษาความสะอาด แดนสนธยา บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด (สาขา 1) 

37 กําจัดความสูญเปลา BH. M 94 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด (สาขา 1) 

38 เพ่ิมผลผลิตไลนเกียรเคส มดงาน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

39 การเปลีย่นแปลงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผลิต Formula One บริษัท ธนภักดี จํากัด 

40 JIG กดลด REJECT นักลาฝน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

41 ปมดูดนํ้ามันลองระบบ เจงแจว บริษัท นําสุราษฎร จํากัด 

42 หลังคากันสาดรถบรรทุก เสรมิเตมิสุข บริษัท นําสุราษฎร จํากัด 

43 กลองสุจรติ วันใหม บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันบางจาก 

44 อุปกรณบังคับลงนํ้ามันใหถูกชนิดและลดขยะซีล วันใหม บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันบางจาก 

45 อุปกรณปองกันการรบันํ้ามันซ้ําชอง คนไกลบาน บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันบางปะอิน 

46 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามตะกราสงคืนลูกคา Cold Chain บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด 

47 ประตเูลื่อน DOUBLE RUN Move Forward Team บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

48 เครื่องกรองนํ้าเพ่ือการอุปโภคในสถานีบริการ ปากนํ้าโพโหงวฮก บริษัท ปโตรเลียม ไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด 

49 ลดการใชพลังงานจากระบบปรบัอากาศ อาคาร SCG 100  ป Energy Saving for SCG 100th Year 
Building 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

50 เครื่องบีบอัดถุงไปรษณียชํารดุ ศูนยสนับสนุนและบริการอุปกรณ
ไปรษณีย (ศอป.) 

บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 

51 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมนหวัโคง ไมรั้วตราเพชร แปรรูปผลิตภณัฑ บริษัท ผลิตภณัฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

52 สถานีพาเลท (Genba Kaizen) สถานีพาเลท (Genba Kaizen) บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จํากัด 

53 ลดความเสีย่งการข้ึน-ลง แมแรงพรอมแสตนค้ํายัน INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

54 ลดความเสีย่งการยกลังตัวอยางนํ้ามัน Surin new Team ยกกําลัง2 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (คลังนํ้ามันสุรินทร) 

55 การปรับปรุงระบบกําจัดฟองนํ้าทะเลที่ผานการใชงานในกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG Mechanical Small Group บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

56 การลดเวลาและปรับปรุงกระบวนการนําสินคาข้ึนรถบรรทุก  
บริษัท เอฟแอนดเอ็นแดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด 

Pandsgroup Logistic บริษัท แพนดส กรุป โลจิสติกส จาํกัด 

57 การปรับปรุง Copper Slag เพ่ืองานพนทราย Grit Plant บริษัท ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

58 ฟช แทงค อะเลิรท เจริญ บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตีส้ จํากัด 

59 เปลี่ยนดีไซนโซฟดสิเพ่ือลดตนทุนการผลิต (New Design Soap Disk) Sunshine บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

60 พัฒนาโปรแกรมใหมีสญัญาณเตือนกอน Laminate หมด Line Automation Brainstorm Team II บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

61 ปลั๊ก - คลิ๊ก - เก็ต (Plug Drive) -  (Click App) - (Get Data) Bench Test And Repair Center บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

62 หยุดการหมุน คือหยุดคุณภาพ MFG_front End Team A บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

63 สแกนรูป ใหเห็นราง เพ่ือสรางคู The Best One บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

64 ใสใจ ใสดุม ควบคุมปริมาณงานเสยี Super Service II บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

65 คานกระดกเก็บ Bottom ash CLEAN ENERGY บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานบานโปง) 

66 ทรีอินวัน สายไหม บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

67 พลิกปุป ดันปป Engine 2020 บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

68 พลิกงาย สงสะดวก รับสบาย Three Star บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

69 ไมยกก็ได Gear ranger บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

70 ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ และบันทึกต้ังหน้ี Invoice Part ในประเทศ โดยใชโปรแกรม VBA Easy normal บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี) 

71 เครื่องทา Threebond Case DT Kaizen L TR บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี) 

72 ลดเวลาการเปลีย่นโมลเครื่อง Routing Power Full บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานทาหลวง) 

73 ลด Reject หยดนํ้า (ข้ีนก) แลวแต บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานหนองแค) 

74 ซุปเปอรคารฟอรคาสเทเบิลมิกซเซอร (SUPER CAR FOR CASTABLE MIXER) NEW STAR (นิวสตาร) บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

75 เพ่ิม CAP. อิฐ Standard 5 Cavity Press-AP บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

76 การปรับปรุงลดจาํนวนครั้งการใชงานอุปกรณปรับแรงดันไฟฟาท่ีเตาหลอมเหล็ก Partner บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

77 Packing สินคาเหล็กลวดเพ่ือปองกันรอย Scratch คนรีดเหล็ก บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

78 การนําอิฐเบากลับมาใชใหม เพ่ือลดการจํากัดซาก Reuse บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

79 โมนเพท คลีนน่ิง แมชชีน U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

80 เสียเวลากลึง Roll SR SP นานรองมีดเล็ก K3, K4 ดงนาทาม บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

81 ปรับปรุงระบบกรอกทรายอีบีที กลุมหลอมละลาย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 



 ผลงาน กลุม องคกร 

82 Alarm Cutting Sampling Hot Saw Men บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

83 กลึง ROLL RSM L 250*250 ดงนาทาม บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

84 กลไกชวยปลดล็อคยันศูนยหลังกลงึท่ีเครื่องกลึง Hankook Herkules บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 2) 

85 Reduce Shape NG Brazing Part no 4635A189-BZ Socket บริษัท อูซูอิ อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด 

86 ลดเวลาการแกะตะกอนเครื่อง Cuspon Frankenstein Junior บริษัท อูซูอิ อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด 

87 เครื่องยกมวนฟลมอัตโนมัติท่ี Auto Packing Line1 Seven Team 7 บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานโรจนะ) 

88 ลดตนทุนหัวขัด Bullnose คนปนดิน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 

89 อุปกรณสาํหรับปรับปรุงอุณภูมิของ Milling Spindle ยอยอ บริษัท เอสซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

90 เขาใจใหสุด...หยุดท่ี Roller WM Together บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 

91 แกไขการปรับตั้งประต ูheavy Adjust AQ Line Model Accord Super Q บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา) 

92 ลด Losstime ของ port ติด Lower Die ของ Paral Outside โมเดล City Die of Dreams บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 

93 ลดปญหา Mottle step โมเดล JAZZ ED Avenger บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 

94 ระบบการตรวจสอบตําแหนงการขันแนนในกระบวนการประกอบ MT.POWER Team บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 

95 ลดปญหาเครื่องผลติลมใชพลังงานไมเทากัน Utility Ranger บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา) 

96 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของชองทางเดินนํ้าอะลูมิเนียมในแมพิมพงานหลอความดันสูง BACON บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 

97 ลดเวลาการเติมนํ้ากลั่นแบตเตอรี่ (ลดกะบะพ้ืนเรียบ) อินทรีดํา บริษัท ฮีโนกาญจนบุรี จํากัด 

98 ลดเวลาการเปลีย่นนํ้ามันเพาเวอร (ดันเกาไปใหมมาแทน) ถวยกาไกเขลางคนคร V.5 หางหุนสวนจํากัด เชียงแสงลําปาง  

 

  ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 Slurry Saving Device (SSD) SSD บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

2 อาหารจิ้งหรดี New G1 New Product บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวโคกกรวด) 

3 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีในรูปแบบกริด ESC Smart Grid บริษัท นํ้าตาลและออยตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

4 เครื่องลางภายในทอระบบแอรรถยนต ฝายยานพาหนะขนสงบริษัทไปรณียไทย บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

5 ลดเวลาการเปลีย่น Size ในการผลิตเหล็กพิเสษ Non-T คนเหล็ก 2020 บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด 

6 ผลิตภณัฑเหล็กลวดคุณสมบัติพิเศษ Technology Group บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จํากัด (มหาชน) 

7 ผลิตภณัฑเหล็กขอออยเพ่ือโครงการรถไฟความเร็วสูง New product development บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จํากัด (มหาชน) 

8 เครื่องบรรจุกลองลงลังพลาสติกอัตโนมัต ิV.2 Paper Brik บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานปากชอง) 

9 รักษนํ้า 4.0 คนรักษนํ้า บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานโรจนะ) 

10 ระบบทําความสะอาดฟลเตอรอัตโนมัต ิ Dream IX บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานโรจนะ) 

 

  ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 

1 สืบคนรหสัเครื่องวัดฯ ดวยเบอรโทรศัพท KAIZEN ฟขต. การไฟฟานครหลวง (เขตคลองเตย) 

2 ลดระยะเวลาการเฉลี่ยหนวยเครื่องวัด 1 เฟส 2 สายชํารุด การไฟฟานครหลวงเขตธนบุร ี การไฟฟานครหลวง (เขตธนบุรี) 

3 ลดระยะเวลาแกปญหาไฟฟาขัดของในกลุมนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี การไฟฟานครหลวงเขตบางพล ี การไฟฟานครหลวง (เขตบางพลี) 

4 การเปด-ปด WBS งานม.จัดสรร การไฟฟานครหลวงเขตมีนบุร ี การไฟฟานครหลวง (เขตมีนบุรี) 

5 การลดระยะเวลาในการแกปญหาเหตุขัดของงานบริการเชาโครงขายสายใยแกวนําแสง กฟน. สก การไฟฟานครหลวง (เขตราษฎรบูรณะ) 

6 Smart Energy ระบบจายไฟกลับอัตโนมัต ิ MEAPMD การไฟฟานครหลวง (ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ) 

7 การทวงคืนรถตัดบัญชี เพ่ือจําหนาย Quick Money การไฟฟานครหลวง (ฝายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล) 

8 การปรับปรุงการแจงเหตุขัดของและนําสงเงินอายัด โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส MEA Smart Finance การไฟฟานครหลวง (สาขายอยเพลินจิต) 

9 ลดเวลารอรับสินคารถเทรลเลอร ปาดโซะ Team บริษัท กระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด (โรงงานลําพูน) 

10 ลดเวลากระบวนการขายสินคา EUROX 5G บริษัท คิงบางกอกอินเตอรเทรด จาํกัด 

11 โปรแกรมสนับสนุนการออกเอกสารของธุรกิจบรรจุช้ินสวนรถยนต Super Program Man บริษัท เคดีไอ เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด 

12 scan ปุปติดปป มดตัวนอยตัวนิด บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

13 drive for business growth เสรมิศักยภาพคนขับผลักดันการเติบโตขององคกร HR Sky Kick บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

14 อัพโหลด BL/Booking ซุปเปอรสปดติดจรวด Ship Planning บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต จํากัด 

15 ลดเวลาการทําสตอกอะไหลรถ Mobile Service ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จํากัด 

16 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการใบแจงหน้ี End to End CBRES/SCM บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 



 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 

17 ใครบอกวาตามสถานะสินคาดวยตวัเองไมได wonder women บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

18 ควบคุมเอกสารผานออนไลนโดยซนิโฟเนียร นางสาวพิมพนิดา สรีภาณุภัทร บริษัท ซินโฟเนียร เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

19 เอ็มอี คอนโทรลเซ็นเตอร (ME Control Center) Cyber Indy Gen #2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

20 การวิเคราะหฮารดดิสกท่ีไมเสถียรภาพแบบอัตโนมตั ิ SMART PPE บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

21 การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหความเสียหายบนชุดหัวอานเขียนท่ีใชเลเซอร A Little Brid FA บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

22 Non - D หน้ีน้ีใครครอง??? Together We Can บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

23 ใคร ๆ ก็ทําได เร็วกวา 5G ก็ทีมเราน่ีแหละเดอ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

24 Tray ฉันอยูไหน (Slider per Tray) เทมาเสะ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

25 หนาเดียว เหลียวท้ังอําเภอ LODT บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

26 เครื่องผสมอัตโนมัต ิ หนุมเมืองเพชร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

27 ลดระยะเวลากระบวนการสงผลงาน  Ant Mission Wonder Ant บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

28 ลดเวลาสรุปคะแนนกลั่นกรองโครงการ Productive / Innovation One Click บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

29 ลดระยะเวลาการทํา PM ราน 7-11 วิศวกรรม N5 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

30 ลดระยะเวลากระบวนการจัดทําขอมูลการรับซื้อกาแฟ Coffee Roaster บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด 

31 ลดความผิดพลาดการจัดสินคา เริงปอย บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา BCF DC เชียงใหม 

32 ลดเวลาในการนําเขาขอมูลรายการส่ังซ้ือของรานสาขา 7-11 ท่ีหนวยงานจัดสงขาออก รถฉึกฉึก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

33 เพิ่มประสิทธภิาพในการนําสงรถยกไฟฟาเพือ่บํารุงรักษาตามแผนของแผนกวิศวกรรม ON TIME บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

34 เพ่ิมความแมนยําในการบริหารไมพาเลทสําหรับการจัดเก็บสินคาของ 
ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

Night Spotter บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

35 Calibration 4.0 Report Paperless Believe 2020 บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

36 เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวย QR Code Smart HR บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 

37 ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม 4.0 Safety Zone บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวพิษณุโลก) 

38 ขนสงสะดวกลูกคาสบาย RBF OI TEAM บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวราชบุรี) 

39 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลพลังงานไฟฟา แปดริ้วสรางงานสรางเทคโนโลย ี บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (ฉะเชิงเทรา) 

40 ลดสินคาเสียหายท่ีเกิดจากรถ Power Pallet Truck Say No To Damage บริษัท เดอะ บิลเลนเนียม คอรปอเรช่ัน จํากัด 

41 การทําสื่อประชาสัมพันธอิเล็คโทรนิก (สําหรับรับสมัครงาน) นายสมัชชา สุมนัส บริษัท ทาทา สตีล ( ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 



 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 

42 เฉากวยนมสด ลดคาใชจายจากการ (จะ) ถูกปรับอุปกรณ IT หมดสญัญาเชา เฉากวยนมสด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

43 บริการและซอมรถตัดออยแบบรวมกลุม คน สราง ฅ บริษัท นํ้าตาลและออยตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

44 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสนิคาและระบบปฏิบัติการภายในคลังสินคา บลูแอนดไวท โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส บริษัท บลูแอนดไวท โปรเฟสชันแนล โลจสิติกส จํากัด 

45 ขอมูลฝกอบรมบนระบบ Intranet Keep Challenge บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

46 โปรแกรมตรวจสอบคาขนสงนํ้ามนัอัตโนมัต ิ FIREROSE 20-20 บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันบางจาก 

47 Upgrade weighting Controller weighting บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

48 โปรแอพ (Pro App) Pro App บริษัท ปโตรเลียม ไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด 

49 แปลคาความถวงจําเพาะ นํ้ามันใส EASY API บริษัท ปโตรเลียม ไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด 

50 Smart Self Check-in Smart Self Check-in บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

51 บอรด Manpower บอรด Manpower บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จํากัด 

52 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ จดัเตรียม และจดัสงนํ้ามันเครื่อง (PTG Smart Lube 
Warehouse) 

ไทบาน 4.0 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

53 โปรแกรมตรวจสอบคณุภาพนํ้ามันท่ีสถานีบริการ 3 P Project Team บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (สถานีบริการอัมพวา 1) 

54 ลดเวลา เพ่ิมผลผลติ พิชิตความผดิพลาด MKs Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

55 online Basic Quality Re-Certification Program The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

56 ปรับ กระชับ ลดเวลา ลดความผดิพลาด (อัตโนมตัิ) Bom Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

57 บริการดวยใจ Smile Project Smile Team บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

58 การจัดทําเอกสารการประกอบช้ินสวนรถ Instruction Sheet แบบ Electronic ALC TEAM บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

59 การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา ของการนําสงสินคา ตองคึกคัก บริษัท สเตอรลิง อิงค จํากัด 

60 Project - A ปองกันจายสินคาผิดตูคอนเทนเนอร AI TL Group บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานทาหลวง) 

61 ระบบแจงซอมบํารุงออนไลน Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานหนองแค) 

62 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลทดสอบ (Data Management efficiency increment) Lab NK บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด (โรงงานหนองแค) 

63 ลูกพระเจาตากสิน 2 ลูกพระเจาตากสิน 2 บริษัท สุเทพมอเตอรเซลส 1993 จํากัด 

64 SERMSUK MANUFACTURING INTELLIGENT (SMI) SERMSUK MANUFACTURING 
INTELLIGENT 

บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

65 ผล KQI ครบจบในท่ีเดียว Blue Ice บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 

66 เจลบวมไมนาใช ปรับวิธีแชใหม ใสโฟมไดเปะ Pick Ka Pack บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 



 ผลงาน กลุม / เจาของผลงาน องคกร 

67 สะดวกใช ประทับใจผูรับ งานเร็วฉับไว เมื่อใช IOU Online นองพ่ีท่ีรัก บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 

68 จัดใหจบภายใน 1 วัน customer Support บริษัท เอช พี อิงค (ประเทศไทย) จํากัด 

69 การพัฒนาระบบแจงงานซอม IT Team บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จํากัด (มหาชน) 

70 ฟาสต แอนด ฟเรยีสรีพอท (Fast and Furious Report) นายสุรชาติ แปงหมื่น บริษัท เอบีบี จํากัด 

71 การพัฒนาโปรแกรมสวนตอประสานงานระหวางเครื่องทดสอบช้ินงานและ 
ระบบตดิตามการผลติของผลิตภณัฑ P8 Lead 

Blindsided บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

72 เบิกงาย จายชัวร BY DSPO AVENGER บริษัท ฮีโนกาญจนบุรี จํากัด 

 

  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 
 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

1 ขาดเหลือ เก้ือกูลกัน นางเปรมจติ ท่ังตระกูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2 3 D (ลดซ้ํา ลดเวลา ลดตนทุน) นางเพ็ญศิริ ชูสงแสง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

3 อุปกรณกดหามเลือด นางสุภาภรณ มานีวัน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

4 IV team development VAD care; guideline to practice in PSU นางสาวธันยมัย ศรีหมาด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

5 คนงาย..หายรู นางสาววารินทร รามฤทธ์ิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

6 ลดตนทุนการใช Hotmelt นายเอกพล  สะตรอง บริษัท กระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด (โรงงานลําพูน) 

7 ยืดหด พับเก็บ (ซุมจัดรายการ) นายจํารญู สายศร ี บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (โรงงานยโสธร) 

8 ลดเวลาการเช่ือมงาน Armature Core EA-20  และ EA-25 นายกิตติศักดิ์ ทองพูล บริษัท ซินโฟเนียร เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

9 จิ๊กประกอบ ริบงาน เพลนโบว (Jig Ass'y Rib Plain Bowl) นายพุธ ยูวะสนธิ บริษัท ซินโฟเนียร เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

10 คนพันธ C ทําเคาแลว ท้ิงเคาทําไม นางสาววรารตัน ทองรอด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

11 ทําซ้ําทําไปทําไม นางสาววารณุี รูปสวาง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

12 โคชสรางทีม นางสาวผกามาศ ฉอพิมาย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

13 Light Source ขายดีขาดตลาด นายสบรรณ ศลิางาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

14 ดัน ดัน ดูด ดาวนไทม นายบุญโฮม ดําหรือ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

15 ลวง ลอก โปะ เชะ นางสาวสายสมร อุนจิตร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

16 พิชิต Error Message นางสาวดวงจันทร นันทอง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ) 

17 ISI Flex circuit damage protection นายสิทธิพล หาญวิชัย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

18 Guard กันชน นายสุวิทย บุญประดิษฐ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

19 LDV Test Box นายเชาวลิต แชมสูงเนิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

20 หวงไดไหม นางสาวพรทิพย มุทขอนแกน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

21 ไดหนาไมลืมหลัง นางสาวอุเทน ทองทาบ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 

22 ลดเวลาในการจดัทําเอกสารใบแจงปญหาสินคาไปยังหนวยงานจดัซือ้ของ 
แผนกควบคุมสินคา 

นางสุภาพร ขมินทกูล บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน 

23 กดไลอากาศ นายทนิค ขอยุน บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน) 

24 ข้ึน ลาย เดง เดง นายนฤพน  สวัสดิ์นที บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน) 

25 สะดวกมากกวา นางสาวภัทรสวันท  รัตนพันธ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

26 เขมาจาฉันลากอน นายเทิดศักดิ์  ธูปแกว บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

27 รอกไซโล นายปรีชา  ใบดีกาด ี บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

28 ระบบสเปรยซอส นายคมสัน  เครื่องเนียม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเน้ือไกมีนบุรี) 

29 งาย ๆ แคจายลม นายภูมินทร  นาเวียง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(โรงงานแปรรูปเน้ือไกและอาหารแปรรูปนครราชสมีา) 

30 เครื่องพนสเปยละอองหมอก ฆาเช้ือโรค นายสุทธิโชติ สยามนิกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวโคกกรวด) 

31 อุปกรณวัดระดับของเหลวในถัง นายณรงคฤทธ์ิ แกวพุกก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวโคกกรวด) 

32 ลงทําไมใหเมื่อย นายนพรัตน วิลยั บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวทาเรือ) 

33 อุปกรณกลบัหลอดดาย นายปรมินทร ปดสา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวราชบุรี) 

34 บัตรผูรับเหมา 4.0 นางสาวโชติกา จินะทอง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูน) 

35 อุปกรณชวยอัดจารบี นายปรีชา เลิศหลา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูน) 

36 เครื่องเปาทําความสะอาดกรองรถยนต นายสุรศักดิ์ คุมแกว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวหนองแค) 

37 อุปกรณชวยถอดเชียรพิน นายมณฑล ทิพยสุวรรณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวหาดใหญ) 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

38 Smart Nearmiss Report นางสาวรุจา สุขโสภา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวหาดใหญ) 

39 โมลรองข้ึนรูป นายเอกพล ทวมกลดั บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (นครราชสมีา) 

40 เครื่องหั่นชีส นายกานต มีแกวแสง บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (สมุทรสาคร) 

41 เครื่องหั่นแฮม นางสาวณัฐวดี ลิ้มวัมนานิมิตกุล บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (สมุทรสาคร) 

42 เครื่องแยก Casing นายภูเบส  ศิลารักษ บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ (หนองจอก) 

43 ลดลง แตเทาเดมิ นางสาวเพ็ญนภา สาระ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

44 แปลงรางรถ Shop Part นายอานนท จันทะคุณ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

45 นํ้า (Re-used) เปลี่ยนชีวิต นายอานนท จันทะคุณ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 

46 โตะทดสอบเมด็พลาสติกและผงพลาสติก นายธวัชชัย มั่งคั่ง บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จํากัด 

47 แอลซี เซ็พพาเรเตอร นายพรรณพ บุญศรีวงศ บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จํากัด 

48 Easy Cleaning นายปกรณ วิเชียรรตัน บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จํากัด 

49 ETHANOL LOADING SUPPORTER นายธีระพงษ ราชอุปนันท บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จํากัด 

50 ลดการตีตราผลิตภัณฑทอ นายมงคล ครุธครองพันธุ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (ระยอง) 

51 สรางระบบติดตามยอดสินคาขอตอตามแผนผลติ นายพงษนที เพ่ิมสมบัต ิ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (ระยอง) 

52 ลดเวลาการบันทึกและวิเคราะหขอมูลตรวจสอบคณุภาพทอ นางสาวสุพร สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

53 ลดเวลาการเปลีย่น Jig Robot No.43 นายจิรายุ สาทอง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

54 เครื่องทดสอบ SPRINGKER นายภัทรศักดิ์ จันทรข้ึน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

55 ปรับปรุงลูกกลิ้งเครื่องบานทอ Inline Ext.92 นายชัชชัย เพ็ญวิจิตร บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี) 

56 Young มีไฟ นายอุดมศักดิ์ บุญสมหมาย บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด 

57 How to think (ฮาว ทู ธิง) นางจีรญา ชัยรตัน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด 

58 ไอรอน บอย นายชโลธร  ศรเีมือง บริษัท นันยางการเมนท จํากัด 

59 ตอก ย้ํา สําเร็จ นายภูเบศ โพธ์ิกลับ บริษัท นันยางการเมนท จํากัด 

60 3 In 1 รวมกันมันสกวา นายอนุสรณ มาล ี บริษัท นันยางการเมนท จํากัด 

61 เซฟองคุล ี นายพีระพัฒน โสดาเจริญ บริษัท นันยางการเมนท จํากัด 

62 แคเปลี่ยน ก็สบายใจหายหวง นายธรรมฤทธ์ิ พยัฆกุล บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

63 สบายข้ึน แคเปลี่ยนเปน Jig นายพยนตเดช สุขเจรญิ บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

64 ฟองท่ีมีเปลี่ยนวิธีก็หาย นายสราวุธ สีลาธุล ี บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

65 ไมเลอะ ไมสญูเสยี นายปรัชญา ปรญิญาจารย บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

66 อุปกรณยกถังนํ้ามัน นายพรศักดิ์ ใสงาม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

67 อุปกรณเช็ค Buckling นายอนาวิล ศรีวงษชัย บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

68 Eliminate Incomplete Pack นายวิโรจน ปานอินทร บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

69 Cloning Experience นายฐิติพงษ มากสาย บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

70 Recovery Extract from Lauter Tun นายปยวัฒน ราษฎรเจริญด ี บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

71 Remove Co2 in CIP Process นายนิรุช ละออ บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

72 ลดเวลาไลลมระบบคลัทช นางสาวธิดารตัน สีมาเกิด บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

73 ลดเวลาการตรวจวัดระบบลม นายณัฐวุฒิ พวงหงษ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (คลังพิษณุโลก) 

74 เครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ปมนํ้า นายปริญญา ออนนาค บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

75 Soldering Smoke Absorber (เครื่องดูดควันตะก่ัว) นายเนติพงษ กายแกว บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

76 อุปกรณชวยตดิตั้งขดลวดเหน่ียวนํา นายทักษิณ สุราภา บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

77 Electro Chemical Etching Machine นายสราวุธ สุริยนต บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

78 เครื่องกดขา Mosfet (Mosfet bending Machine) นายแทน แสงหัวชาง บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

79 Flow Switch Interlock นายสาธิต เกิดบุตร บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

80 Clip เดียวอยู นางสาวปริศนา ฉิมเกต ุ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

81 เครื่องทดสอบ Emdurance Piano Switch นายวีรยุทธ ศรรีัตน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

82 เครื่องทดสอบเปด-ปดฝาหมอ นายโชคชัย ศิร ิ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

83 เครื่องทดสอบ Endurance Micro Switch นายวรวิทย วังสตัง บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

84 หยุดเติมโดยตรง มันอันตราย นายอํานวย สมเสน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

85 เครื่องนับแยก BOLT นายอดิศักดิ์ ศรหีาปญญา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

86 ลดเวลาในการจดัเก็บสาย Pro-Mets นายอุดร ลลิัน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

87 จิ๊กไมลดมีแตเพ่ิม นายธนารักษ จิอู บริษัท แมนํ้าสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน) 

88 การลดผงซักฟอกท่ีสูญเสียดวยวิธีทางกล นายอติพล ทะสะโส บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

89 ถอดทําไมไหน ๆ ก็ท้ิง นางสาวดรณุี ชาญกลา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

90 เอาท่ีเธอสบายใจ นายอํานวย พรมเหลา บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 



 ผลงาน เจาของผลงาน องคกร 

91 "ลด และ รวม" นางสาวนราพรตัน นิลรตัน บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

92 กระตุกอัจฉริยะ นางสาวมณรีัตน พรอมพูน บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

93 ไมตองเดินก็เพลินได นางสาวธิกาญจน จําปาเทศ บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

94 หมุนเถอะนะ นายสนธยา กาฬสินธ บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

98 กามปูสกัด "เธอ" นางสาวนงนุช เช้ือพระคา บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

96 ไหลลื่น นายสุรศักดิ์ สุขเกษม บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

97 เครื่องดัดเหล็กปกโมลดสาํหรับแสดงสถานะเกรดเหล็ก FCD นายธงชัย ตาปวเครือ บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

98 พลิกกอนดัน นายเฉลมิเกียรติ  แปลนบาน บริษัท สยามคโูบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด (โรงงานนวนคร) 

99 แคดูนํ้า ก็รูวาสายพานหยอน นายประสาน กองทอง บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

100 อุปกรณขันถวยจับปากขวด นายนิวัฒน บัวใส บริษัท เสรมิสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค) 

101 สัญญาณไฟโชวตําแหนงชารจเหลก็ Crane A2 นายอาทิตย แสงเพ็ง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

102 ปากจับยึดลวดเครื่องมัดเหล็กชํารดุบอย (Wire Locking Binding Machine) นายอนันต ดวงขาว บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงาน 1) 

103 ออโตเมติก อินซเูลช่ัน รีซสิแตนซ เทส (Automatic Insulation Resistance Test) นายอาทิตย จันทพรโสม บริษัท เอบีบี จํากัด 

104 อุปกรณจับยกมวนฟอยดไลน 2 กิโลกรมัแบบใหม นายชํานาญ สวนมะล ิ บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรีส่ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานโรจนะ) 

105 อุปกรณยกใบมดี นายรัชตะ ครีีแลง บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด 

106 ยิ่งสูงยิ่งเสียว นายทวีทรัพย ชํานิวิกัย บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

107 Program Excel VBA.ชวยในการ Key Data Packaging & Component นายสุรศักดิ์ ศรีชาคํา บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

108 Ring Control การฉีด Sealer นายจรูญ รังกลิ่น บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

109 เพ่ือนรวมทาง นางสาวกัญญา กมลรมัย บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางปะกง) 

110 ดันทีละดอก นายเอกพนธ จันทะโส บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางพลี) 

111 กลไกเบรครถไฟฟาไมใชนํ้ามัน นายพิพัฒน นะราประโคน บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสําโรง) 

112 Hand Clamp นายเอกลักษณ ชิงชนะ บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสําโรง) 

113 อุปกรณปองกัน Bolt หลนลงสู Diff Case นายเมธี ทุสินแกน บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสําโรง) 

114 โปรแกรม Backup ระบบ CCR Fail นายชัยวัฒน บํารุงถ่ิน บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสําโรง) 
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