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***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

การปรับปรุงกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสเพื่อลดงาน
เสียจาก ESD 

Engineering Development 
Excellent Team 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

กล่องสุจริต วันใหม่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
คลังน้ ามันบางจาก 

แค่สะกิดทิศก็เปลี่ยน หนุ่มสุรินทร์ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 
การปรับปรุงลดจ านวนครั้งการใช้งานอุปกรณ์ปรับ
แรงดันไฟฟ้าท่ีเตาหลอมเหล็ก 

Partner บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 

ใบกวาดไซโคลน ช่างปักธงชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย) 

We Know What U Did Singha PET Comeback บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
อึด ทน นาน Fun O บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
ลด Reject หยดน้ า (ขี้นก) แล้วแต่ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
JIG กดลด REJECT นักล่าฝัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 
Packing สินค้าเหล็กลวดเพื่อป้องกันรอย Scratch คนรีดเหล็ก บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 
บั้งสบายมือ อื้อหือนุ่มจัง นุ๊มนุ่ม บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
ลดเวลาการเปลี่ยนน้ ามันเพาเวอร์ (ดันเก่าไปใหม่มาแทน) ถ้วยก๋าไก่เขลางค์นคร V.5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง  
สถานีพาเลท (Genba Kaizen) สถานีพาเลท (Genba Kaizen) บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จ ากัด 
ล็อคหัว ดูดหาง ล้าง USAGE Viper Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตะกร้าส่งคืนลูกค้า Cold Chain บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
เครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคในสถานีบริการ ปากน้ าโพโหงวฮก บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
การน าอิฐเบ้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการจ ากัดซาก Reuse บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 
ปรับปรุงหัวบรรจุน้ าดื่มขวด PET 1.5 ลิตร PET Harmony บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง B )     ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
การลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาเหตุขัดข้องงาน
บริการเช่าโครงข่ายสายใยแก้วน าแสง กฟน. 

สก การไฟฟ้านครหลวง (เขตราษฎร์บูรณะ) 

drive for business growth เสริมศักยภาพคนขับ
ผลักดันการเติบโตขององค์กร 

HR Sky Kick บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉาก๊วยนมสด ลดค่าใช้จ่ายจากการ (จะ) ถูกปรับ
อุปกรณ์ IT หมดสัญญาเช่า 

เฉาก๊วยนมสด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 

ลดเวลากระบวนการขายสินค้า EUROX 5G บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จ ากัด 
หน้าเดียว เหลียวทั้งอ าเภอ LODT บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

วันจันทรท์ี่ 3 สิงหาคม 3     






  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลทดสอบ  
(Data Management efficiency increment) 

Lab NK บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานหนองแค) 

บริการและซ่อมรถตัดอ้อยแบบรวมกลุ่ม คน สร้าง ฅ บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อประสานงานระหว่างเครื่อง
ทดสอบชิ้นงานและระบบติดตามการผลิตของผลิตภัณฑ์ 
P8 Lead 

Blindsided บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

ผล KQI ครบจบในที่เดียว Blue Ice บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
ขนส่งสะดวกลูกค้าสบาย RBF OI TEAM บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี) 
ลดระยะเวลาแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกลุ่ม 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี การไฟฟ้านครหลวง (เขตบางพลี) 

เอ็มอี คอนโทรลเซ็นเตอร์ (ME Control Center) Cyber Indy Gen #2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ลดความผิดพลาดการจัดสินค้า เริงปอย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CDC เชียงใหม่ 
ลดเวลาการท าสต๊อกอะไหล่รถ Mobile Service ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จ ากัด 
ระบบแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์ Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
การจัดท าเอกสารการประกอบชิ้นส่วนรถ Instruction 
Sheet แบบ Electronic 

ALC TEAM บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

บอร์ด Manpower บอร์ด Manpower บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จ ากัด 
โปรแกรมตรวจสอบค่าขนส่งน้ ามันอัตโนมัติ FIREROSE 20-20 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

คลังน้ ามันบางจาก 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

แห้งไวทันใจเจ๊ Super Q บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
รุก รับ เร็ว So Cool บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ดินสอพระพายอัคนี ดินสอพระพายอัคนี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ และบันทึกตั้งหนี้ Invoice 
Part ในประเทศ โดยใช้โปรแกรม VBA 

Easy normal บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี) 

อุปกรณ์บังคับลงน้ ามันให้ถูกชนิดและลดขยะซีล วันใหม่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
คลังน้ ามันบางจาก 

ลดเวลา ลดขั้นตอน สลับยางรถ 10 ล้อ ในรุ่น Victor เทพนรสิงห์ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย(1991) จ ากัด 
Reduce Shape NG Brazing Part no 4635A189-BZ Socket บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ลด Reject กระเบื้องชน line เครื่อง Matrix PM. Pillar บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานสระบุรี นิวสไตล์) 
เครื่องทา Threebond Case DT Kaizen L TR บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (โรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี) 

วันอังคารที่  สิงหาคม 3     






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
การพัฒนาคุณภาพของการบัดกรี อยู่นิ่งๆ ไม่ใช่เรา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ไฟไม่มางานก็ไม่เดิน ขอบสนาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ลดเวลาการเปลี่ยนโมลเครื่อง Routing Power Full บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานท่าหลวง) 
น้ าน้อยย่อมก าไร น้ าน้อยย่อมก าไร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
อัศจรรย์ OCR อ่านได้ วัดง่าย กว่าใจนาง ขวัญใจ วัยละอ่อน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
อุปกรณ์ป้องกันการรับน้ ามันซ้ าช่อง คนไกลบ้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

คลังน้ ามันบางปะอิน 
ปรับปรุงผลผลิต พิชิตก าไร Challenge 555 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ลดเวลาการแกะตะกอนเครื่อง Cuspon Frankenstein Junior บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
การลดเวลาและปรับปรุงกระบวนการน าสินค้าขึ้นรถบรรทุก 
บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

Pandsgroup Logistic บริษัท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง B )     ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
การเปิด-ปิด WBS งานม.จัดสรร การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี) 
ลดเวลา เพิ่มผลผลิต พิชิตความผิดพลาด MKs Team บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
การวิเคราะห์ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่เสถียรภาพแบบอัตโนมัติ SMART PPE บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ใครบอกว่าตามสถานะสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ wonder women บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ จัดเตรียม และจัดส่ง
น้ ามันเครื่อง (PTG Smart Lube Warehouse) 

ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
(คลังน้ ามันขอนแก่น) 

แปลค่าความถ่วงจ าเพาะ น้ ามันใส EASY API บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
เครื่องผสมอัตโนมัติ หนุ่มเมืองเพชร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
Tray ฉันอยู่ไหน (Slider per Tray) เทมาเสะ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
ลดเวลาสรุปคะแนนกลั่นกรองโครงการ Productive / 
Innovation 

One Click บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

Project - A ป้องกันจ่ายสินค้าผิดตู้คอนเทนเนอร์ AI TL Group บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานท่าหลวง) 
online Basic Quality Re-Certification Program The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
อัพโหลด BL/Booking ซุปเปอร์สปีดติดจรวด Ship Planning บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ ากัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วย QR Code Smart HR บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพน้ ามันที่สถานีบริการ 3 P Project Team บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (สถานีบริการอัมพวา 1) 
การทวงคืนรถตัดบัญชี เพื่อจ าหน่าย Quick Money การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล) 
ลูกพระเจ้าตากสิน 2 ลูกพระเจ้าตากสิน 2 บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จ ากัด 
ลดระยะเวลากระบวนการส่งผลงาน  Ant Mission Wonder Ant บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
เจลบวมไม่น่าใช้ ปรับวิธีแช่ใหม่ ใส่โฟมได้เป๊ะ Pick Ka Pack บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

แก้ไขการปรับตั้งประตู heavy Adjust AQ Line 
Model Accord 

Super Q บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานอยุธยา) 

ก าจัดความสูญเปล่า BH. M 94 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา 1) 
เปลี่ยนดีไซน์โซฟดิสเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
(New Design Soap Disk) 

Sunshine บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

โครงงานพัฒนากระบวณการส ารวจแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับแท่นขุดเจาะ
โดยกล้องวิดิโอ 4G 

กล้อง 4G มีดียิ่งกว่า
เฮลิคอปเตอร์ 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

Alarm Cutting Sampling Hot Saw Men บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
ปล่อยเบรค โคราชา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
เครื่องวัด Proof Gap อัตโนมัติ OVER PROOF บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
ลดเวลาการเติมน้ ากลั่นแบตเตอรี่ (รถกะบะพื้นเรียบ) อินทรีด า บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 
ลดความเส่ียงการยกลังตัวอย่างน้ ามัน Surin new Team ยกก าลัง2 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันสุรินทร์) 
เพิ่มพื้นที่ลดเวลารักษาความสะอาด แดนสนธยา บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขา 1) 
ลดปัญหาเครื่องผลิตลมใช้พลังงานไม่เท่ากัน Utility Ranger บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานอยุธยา) 
พัฒนาโปรแกรมให้มีสัญญาณเตือนก่อน Laminate 
หมด Line Automation 

Brainstorm Team II บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ใช้เวลาทดสอบ "Flow Test" นาน เทคนิค 1 บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 
กลึง ROLL RSM L 250*250 ดงนาทาม บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
การปรับปรุง Copper Slag เพื่องานพ่นทราย Grit Plant บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
การเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสในการผลิต Formula One บริษัท ธนภักดี จ ากัด 
FixTure จัดปลัดบอก อภินิหารหลวงปู่ Fixture บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศ อาคาร SCG 
100  ปี 

Energy Saving for SCG 
100th Year Building 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง B )     ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
สะดวกใช้ ประทับใจผู้รับ งานเร็วฉับไว เมื่อใช้ IOU 
Online 

น้องพี่ที่รัก บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 

SERMSUK MANUFACTURING INTELLIGENT 
(SMI) 

SERMSUK 
MANUFACTURING 
INTELLIGENT 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า แปดริ้วสร้างงานสร้างเทคโนโลยี บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (ฉะเชิงเทรา) 

วันพุธที่ 5 สงิหาคม 3     






  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
Non - D หนี้นี้ใครครอง ??? Together We Can บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
เบิกง่าย จ่ายชัวร์ BY DSPO AVENGER บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 
สืบค้นรหัสเครื่องวัดฯ ด้วยเบอร์โทรศัพท์ KAIZEN ฟขต. การไฟฟ้านครหลวง (เขตคลองเตย) 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4.0 Safety Zone บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก) 
ปรับ กระชับ ลดเวลา ลดความผิดพลาด (อัตโนมัติ) Bom Team บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
การพัฒนาระบบแจ้งงานซ่อม IT Team บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายบนชุด
หัวอ่านเขียนที่ใช้เลเซอร์ 

A Little Brid FA บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ
ใบแจ้งหนี้ End to End 

CBRES/SCM บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

โปรแกรมสนับสนุนการออกเอกสารของธุรกิจบรรจุ
ชิ้นส่วนรถยนต์ 

Super Program Man บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 

ลดระยะเวลาการเฉลี่ยหน่วยเครื่องวัด 1 เฟส 2 สายช ารุด การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี การไฟฟ้านครหลวง (เขตธนบุรี) 
โปรแอพ (Pro App) Pro App บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ใครๆ ก็ท าได้ เร็วกว่า 5G ก็ทีมเรานี่แหละเด้อ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
Calibration 4.0 Report Paperless Believe 2020 บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
scan ปุ๊ปติดปั๊ป มดตัวน้อยตัวนิด บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลดสินค้าเสียหายที่เกิดจากรถ Power Pallet Truck Say No To Damage บริษัท เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

เครนเราพร้อมเสมอ Safety Crane 2020 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
อุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงอุณภูมิของ Milling Spindle ยอยอ บรษิัท เอสซีลอร์ ออพตคิอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
พลิกง่าย ส่งสะดวก รับสบาย Three Star บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
ปล๊ัก - คลิ๊ก - เก็ต (Plug Drive) -  (Click App) - 
(Get Data) 

Bench Test And Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ลด Losstime ของ port ติด Lower Die ของ Paral 
Outside โมเดล City 

Die of Dreams บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

กลไกช่วยปลดล็อคยันศูนย์หลังกลึงที่เครื่องกลึง Hankook Herkules บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 2) 
Eliminate calculation error of production plan Planning Team บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด 
เครื่องแกะถุงตัวอย่าง ธารเกษม 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม) 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 สิงหาคม 3     






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมนหัวโค้ง ไม้รั้วตราเพชร แปรรูปผลิตภัณฑ์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) 
ประตูเล่ือน DOUBLE RUN Move Forward Team บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
ฟีช แทงค์ อะเลิร์ท เจริญ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด 
เครน เชฟคูน 2 หร่อยแรง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
หยุดการหมุน คือหยุดคุณภาพ MFG_front End Team A บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปรับปรุงระบบกรอกทรายอีบีที กลุ่มหลอมละลาย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
ระบบการตรวจสอบต าแหน่งการขันแน่นใน
กระบวนการประกอบ 

MT.POWER Team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

ไม่ยกก็ได้ Gear ranger บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
เข้าใจให้สุด...หยุดที่ Roller WM Together บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด 
การปรับปรุงระบบก าจัดฟองน้ าทะเลท่ีผ่านการใช้งาน
ในกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG 

Mechanical Small Group บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง B)     ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
  ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ลดระยะเวลากระบวณการจัดท าข้อมูลการรับซ้ือกาแฟ Coffee Roaster บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
จัดให้จบภายใน 1 วัน customer Support บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลดเวลาในการน าเข้าข้อมูลรายการสั่งซ้ือของร้านสาขา 
7-11 ที่หน่วยงานจัดส่งขาออก 

รถฉึกฉึก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 

ลดเวลารอรับสินค้ารถเทรลเลอร์ ปาดโซะ Team บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานล าพูน) 
ข้อมูลฝึกอบรมบนระบบ Intranet Keep Challenge บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
Smart Self Check-in Smart Self Check-in บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ของการน าส่งสินค้า ต้องคึกคัก บริษัท สเตอร์ลิง อิงค์ จ ากัด 
Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ MEAPMD การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า) 
เพิ่มประสิทธิภาพในการน าส่งรถยกไฟฟ้าเพื่อ
บ ารุงรักษาตามแผนของแผนกวิศวกรรม 

ON TIME บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 

Upgrade weighting Controller weighting บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
ควบคุมเอกสารผ่านออนไลน์โดยซินโฟเนียร์ นางสาวพิมพ์นิดา สรีภาณุภัทร์ บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและ
ระบบปฏิบัติการภายในคลังสินค้า 

บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล 
โลจิสติกส์ 

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด 

ลดระยะเวลาการท า PM ร้าน 7-11 วิศวกรรม N5 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
การท าสื่อประชาสัมพันธอ์ิเล็คโทรนิก (ส าหรับรับสมัครงาน) นายสมัชชา สุมนัส บริษัท ทาทา สตีล ( ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เพิ่มความแม่นย าในการบริหารไม้พาเลทส าหรับการ
จัดเก็บสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน 

Night Spotter บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 

การปรับปรุงการแจ้งเหตุขัดข้องและน าส่งเงินอายัด 
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

MEA Smart Finance การไฟฟ้านครหลวง (สาขาย่อยเพลินจิต) 

ฟาสต์ แอนด์ ฟีเรียสรีพอท (Fast and Furious Report) นายสุรชาติ แปงหมื่น บริษัท เอบีบี จ ากัด 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

สแกนรูป ให้เห็นร่าง เพื่อสร้างคู่ The Best One บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลดความเส่ียงการขึ้น-ลง แม่แรงพร้อมแสตนค้ ายัน INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ลดปัญหา Mottle step โมเดล JAZZ ED Avenger บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานปราจีนบุรี) 
โมนเพท คลีนนิ่ง แมชชีน U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
ทรีอินวัน สายไหม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
ลดการสูญเสียจากกระบวนการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มข้าวปั้นโอนิกิริ 

มดตะนอย บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 

ซุปเปอร์คาร์ฟอร์คาสเทเบิลมิกซ์เซอร์ (SUPER 
CAR FOR CASTABLE MIXER) 

NEW STAR (นิวสตาร์) บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 

ใส่ใจ ใส่ดุม ควบคุมปริมาณงานเสีย Super Service II บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปรับเปล่ียน ไม่ปีนป่าย Buffalo Head บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สุราษฎร์ธานี) 
CB BOX EASY MOVING (กล่องสวิตช์ตัดตอน 
เคลื่อนย้ายแบบง่าย) 

เฝ้าไฟ บฟ. การไฟฟ้านครหลวง (เขตสามเสน) 

เสียเวลากลึง Roll SR SP นานร่องมีดเล็ก K3, K4 ดงนาทาม บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
ขนเป็นขนหัวเป็นหัว เส้นชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปนครราชสีมา) 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของช่องทางเดินน้ า
อะลูมิเนียมในแม่พิมพ์งานหล่อความดันสูง 

BACON บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

สต๊อก dift เป็น 0 look at me บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 
พลิกปุ๊ป ดันปั๊ป Engine 2020 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
คานกระดกเก็บ Bottom ash CLEAN ENERGY บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานบ้านโป่ง) 
เพิ่ม CAP. อิฐ Standard 5 Cavity Press-AP บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ระบบสเปรย์ซอส นายคมสัน  เครื่องเนียม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี) 

เอาที่เธอสบายใจ นายอ านวย พรมเหลา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
ตอก ย้ า ส าเร็จ นายภูเบศ โพธิ์กลับ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
แค่เปลี่ยน ก็สบายใจหายห่วง นายธรรมฤทธิ์ พยัฆกุล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
Eliminate Incomplete Pack นายวิโรจน์ ปานอินทร์ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
ลดเวลาการเช่ือมงาน Armature Core EA-20  
และ EA-25 

นายกิตติศักดิ์ ทองพูล บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

วันศุกรท์ี่ 7 สิงหาคม 3     






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
แอลซี เซ็พพาเรเตอร์ นายพรรณพ บุญศรีวงศ์ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
"ลด และ รวม" นางสาวนราพรัตน์ นิลรัตน์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
ลดเวลาในการจัดท าเอกสารใบแจ้งปัญหาสินค้าไป
ยังหน่วยงานจัดซ้ือของแผนกควบคุมสินค้า 

นางสุภาพร ขมินทกูล บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 

อุปกรณ์ขันถ้วยจับปากขวด นายนิวัฒน์ บัวใส บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) 
ลดเวลาไล่ลมระบบคลัทช์ นางสาวธิดารัตน์ สีมาเกิด บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ง่ายๆ แค่จ่ายลม นายภูมินทร์  นาเวียง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปนครราชสีมา) 
Cloning Experience นายฐิติพงษ์ มากสาย บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
สบายขึ้น แค่เปลี่ยนเป็น Jig นายพยนต์เดช สุขเจริญ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
ลดต้นทุนการใช้ Hotmelt นายเอกพล  สะตรอง บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานล าพูน) 
โต๊ะทดสอบเม็ดพลาสติกและผงพลาสติก นายธวัชชัย มั่งคั่ง บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
กระตุกอัจฉริยะ นางสาวมณีรัตน์ พร้อมพูน บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
จิ๊กประกอบ ริบงาน เพลนโบว์ (Jig Ass'y Rib 
Plain Bowl) 

นายพุธ ยูวะสนธ ิ บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไอรอน บอย นายชโลธร  ศรีเมือง บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Project Kaizen (ห้อง A)                ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ตื๊ดนับรับยก AOA [ Ace of Automate team ] บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
Double Cyclone Dust Separation เด็กช่าง 63 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ) 
ระบบควบคุมคุณภาพเชิงพยากรณ์ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ WLCSP 

Industrial Transformation บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

พัฒนาเทคโนโลยีการสกัด DNA วินิจฉัยโรคใบขาว
ของอ้อยให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ESRD Smart Girls บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 

โรงอาหารล้ าสมัย Smart Canteen Avenger บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลดค่าใช้จ่ายการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยการลด
ปริมาณการใช้สารช่วยตกตะกอนที่ถังตกตะกอน 

Ecology Wastewater Treatment บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

ง่ายๆ ใครก็พันได้ CPF Padriew บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (ฉะเชิงเทรา) 
โรงงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Feedmill) KHON KAEN FEEDMILL 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น) 
ไสช็อกโกแลต ไสช็อกโกแลต บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 

วันจันทรท์ี่ 10สงิหาคม      








 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง A)                ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

การปฏิวัติ ซองคิท BKN 48 การประปานครหลวง  
หลังคากันสาดรถบรรทุก เสริมเติมสุข บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 
เก็บตัวอย่างบรรจุอัตโนมัติ ท่าเรือ 63 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ท่าเรือ) 
ช่วยเขาในแบบของเรา นายช่างกลุ่มน้อยๆ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพิ่มผลผลิตไลน์เกียร์เคส มดงาน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
ปั๊มดูดน้ ามันลองระบบ เจ๋งแจ๋ว บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 
เครื่องบีบอัดถุงไปรษณีย์ช ารุด ศูนย์สนับสนุนและบริการอุปกรณ์

ไปรษณีย์ (ศอป.) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

เครื่องยกม้วนฟิล์มอัตโนมัติที่ Auto Packing Line1 Seven Team 7 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานโรจนะ) 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ดันทีละดอก นายเอกพนธ์ จันทะโส บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางพลี) 

ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน นางเปรมจิต ทั่งตระกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โค้ชสร้างทีม นางสาวผกามาศ ฉอพิมาย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
บัตรผู้รับเหมา 4.0 นางสาวโชติกา จินะทอง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ล าพูน) 
Recovery Extract from Lauter Tun นายปิยวัฒน์ ราษฎร์เจริญดี บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
กดไล่อากาศ นายทนิค ข้อยุ้น บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 
เครื่องหั่นชีส นายกานต์ มีแสงแก้ว บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
ค้นง่าย..หายรู้ นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ท าซ้ าท าไปท าไม นางสาววารุณี รูปสว่าง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ลงท าไมให้เมื่อย นายนพรัตน์ วิลัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ) 
3 D (ลดซ้ า ลดเวลา ลดต้นทุน) นางเพ็ญศิริ ชูส่งแสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จิ๊กไม่ลดมีแต่เพิ่ม นายธนารักษ์ จิอู๋ บริษัท แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อนร่วมทาง นางสาวกัญญา กมลรัมย์ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
เครื่องหั่นแฮม นางสาวณัฐวดี ลิ้มวัฒนานิมิตกุล บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
อุปกรณ์ช่วยอัดจารบี นายปรีชา เลิศหล้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ล าพูน) 
คนพันธ์ C ท าเค้าแล้ว ทิ้งเค้าท าไม นางสาววรารัตน์ ทองรอด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
Remove Co2 in CIP Process นายนิรุช ละออ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
ขึ้น ลาย เด้ง เด้ง นายนฤพน  สวัสดิ์นท ี บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 
อุปกรณ์จับยกม้วนฟอยด์ไลน์2 กิโลกรัมแบบใหม่ นายช านาญ สวนมะลิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานโรจนะ) 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

                 
 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Project Kaizen (ห้อง A)                ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

รถฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า อาหารสัตว์ พาเพลิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นรูปสินค้าเค้กโรลครีมสด มดแช่เย็น บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
ป้องกันการส่งกรอบแว่นตาผิดให้กับลูกค้าด้วยการ
ตรวจเช็คกับรูปภาพกรอบแว่นตา 

ถ่ายรูปกันเถอะ บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

เครื่องดัด Tube จัดมาพี่ดัดให้ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สระบุรี) 
การพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจในช้ันกักเก็บ
ความดันต่ า 

เอราวัณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

ลด (Cost) PCB กับ Pad ทองที่หายไป Lapping Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
การปรับปรงุกระบวนการการทดสอบการสั่นพ้อง
ของหัวอ่าน 

Quality Excellent Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

เครื่องหั่นไส้กรอก หั่นให้ขาดเลย...ฉับ ฉับ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สระบุรี) 
การลดความสูญเสียจากการเกิด Breakdown เพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการ ISOWA 

Project TEAM บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด 

เครื่องฟีดไส้อัตโนมัติ กัดทุกค าเจอไส้ทุกค า บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
The Connected Factory LION Next Gen บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
เศษฝ้ายสางใยกลับมาใช้ใหม่ ECO-TEAM 2 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
เครื่องบั้ง - ตัดไส้กรอก เครื่องบ้ังแฉกไส้กรอก บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
Front End Flow Improvement MWS Team บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
ฮาวทู...อยู่กับทราย Sand Avenger บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
หอมหวานรับประทานง่าย RBF EM TEAM บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี) 
 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

อุปกรณ์กลับหลอดด้าย นายปรมินทร์ ปัดสา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี) 

Light Source ขายดีขาดตลาด นายสบรรณ์ ศิลางาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
เครื่องดัดเหล็กปีกโมลด์ส าหรับแสดงสถานะ 
เกรดเหล็ก FCD 

นายธงชัย ตาป๋ิวเครือ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

อุปกรณ์กดห้ามเลือด นางสุภาภรณ์ มานีวัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ป๊ัมน้ า นายปริญญา อ่อนนาค์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
Smart Near miss Report นางสาวรุจา สุขโสภา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่) 

วันอังคารที่ 1สิงหาคม      






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
3 In 1 รวมกันมันส์กว่า นายอนุสรณ์ มาลี บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
ลดเวลาการตรวจวัดระบบลม นายณัฐวุฒิ พ่วงหงษ์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังพิษณุโลก) 
อุปกรณ์ป้องกัน Bolt หล่นลงสู่ Diff Case นายเมธี ทุสินแก่น บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
อุปกรณ์ช่วยถอดเชียร์พิน นายมณฑล ทิพย์สุวรรณ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่) 
ไหลล่ืน นายสุรศักดิ์ สุขเกษม บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
Soldering Smoke Absorber (เครื่องดูดควันตะกั่ว) นายเนติพงษ์ ก่ายแก้ว บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
ดัน ดัน ดูด ดาวน์ไทม์ นายบุญโฮม ด าหรือ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
เซฟองคุลี นายพีระพัฒน์ โสดาเจริญ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 
IV team development VAD care; guideline to 
practice in PSU 

นางสาวธันยมัย ศรีหมาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ถอดท าไมไหนๆ ก็ทิ้ง นางสาวดรุณี ชาญกล้า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
การลดผงซักฟอกที่สูญเสียด้วยวิธีทางกล นายอติพล ทะสะโส บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
โปรแกรม Backup ระบบ CCR Fail นายชัยวัฒน์ บ ารุงถิ่น บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 
 การน าเสนอผลงาน  Automation Kaizen (ห้อง A)               ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ระบบขนส่งเส้ือสูบแบบอัตโนมัติ Crankcase automatic & 

Sequential supply 
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 

เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ หยอดเก่ง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
เครื่องบรรจุซอสอัตโนมัติ รีลัคคุมะ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
อยากรองดีดี Coating Star #2 บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
การถอดและประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ รุ่น 2 ALUM Gen #2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
เครื่องวัดความเรียบแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ XXX Never Give Up Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
ลดเวลาการปรับตั้งชุดมีดแกะมีดแยก ปรับปรุง บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานสระบุรี 1) 
คลอรีนเน็กซ์ คลอรีนเน็กซ์ การประปานครหลวง  
ระบบขนส่ง Shaft blade กึ่งอัตโนมัติ Team Welding Rotary บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (โรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี) 
สร้างเครื่อง Insert Connector แบบอัตโนมัติ Project-X บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
หิ้วหวีไป หิ้วหวีมา Thunder Bird รุ่น 3 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
เครื่องปิดฝาถ้วยกลม ดูดมาปล่อย ทะยอยปิดฝา บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 
Real Time Monitoring of Automated Product 
Counting at Labeling and Packing Station 

Bottle Count บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสดีที่ 13สิงหาคม      






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
เครื่องเชื่อมล้อรถบรรทุกกระเบื้องอัตโนมัติ Auto Welding Trolley บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานท่าหลวง) 
การล าเลียงงานเข้าล้างแบบอัตโนมัติ Happy Clean บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
เครื่องก าหนดผงเหล็กแบบอัตโนมัติ Super Hero team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 

 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

สะดวกมากกว่า นางสาวภัทรสวันท์  รัตนพันธ์ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
อุปกรณ์ช่วยติดตั้งขดลวดเหนี่ยวน า นายทักษิณ สุราภา บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
กลไกเบรครถไฟฟ้าไม่ใช้น้ ามัน นายพิพัฒน์ นะราประโคน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
LDV Test Box นายเชาวลิต แช่มสูงเนิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
สัญญาณไฟโชว์ต าแหน่งชาร์จเหล็ก Crane A2 นายอาทิตย์ แสงเพ็ง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 
เครื่องแยก Casing นายภูเบศ  ศิลารักษ์ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
พิชิต Error Message นางสาวดวงจันทร์ นันทอง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
ห่วงได้ไหม นางสาวพรทิพย์ มุทขอนแก่น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
อุปกรณ์เช็ค Buckling นายอนาวิล ศรีวงษ์ชัย บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ลดการตีตราผลิตภัณฑ์ท่อ นายมงคล ครุธครองพันธุ์ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
Hand Clamp นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
Electro Chemical Etching Machine นายสราวุธ สุริยนต์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
สร้างระบบติดตามยอดสินค้าข้อต่อตามแผนผลิต นายพงษ์นที เพิ่มสมบัติ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
โมลรองขึ้นรูป นายเอกพล ท้วมกลัด บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (นครราชสีมา) 
ปากจับยึดลวดเครื่องมัดเหล็กช ารุดบ่อย (Wire 
Locking Binding Machine) 

นายอนันต ์ดวงขาว บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) 

เครื่องกดขา Mosfet (Mosfet bending Machine) นายแทน แสงหัวช้าง บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
ล้วง ล๊อก โป๊ะ เช๊ะ นางสาวสายสมร อุ่นจิตร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
อุปกรณ์ยกถังน้ ามัน นายพรศักดิ์ ใสงาม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                 
 
 
 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น. 
 
 การน าเสนอผลงาน  Automation Kaizen (ห้อง A)               ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ชุดตรวจสอบน้ าหนัก ราคา และประเภทในการฝากส่ง
สิ่งของทางไปรษณีย์ 

ทีมงาน ส านักงานไปรษณีย์เขต 7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

จัดท าระบบป้อนกลับ "แผ่นรองกระแทกห้อง
เครื่องยนต์" อัตโนมัติ 

Kaizen & Maintenance body 
shop Team 

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) จ ากัด 

การจัดท าเครื่องจักรเพื่อผลิตทองแดงแบบวงส าหรับใช้
ในกระบวนการผลิต 

ENDLESS CHANGE บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด 

โปรแกรมบริหารจัดการจัดเก็บ LNG เพ่ือความปลอดภัย
และรักษาคุณภาพก๊าซส าหรับคลังก๊าซ LNG 

Power Bee บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

 
 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Innovation (ห้อง A)                    ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Slurry Saving Device (SSD) SSD บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
รักษ์น้ า 4.0 คนรักษ์น้ า บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานโรจนะ) 
ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อยเพื่อโครงการรถไฟความเร็วสูง New product development บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
อาหารจิงหลีด New G1 New Product บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด) 
การบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบกริด ESC Smart Grid บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
เครื่องบรรจุกล่องลงลังพลาสติกอัตโนมัติ V.2 Paper Brik บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานปากช่อง) 
ผลิตภัณฑ์เหล็กลวดคุณสมบัติพิเศษ Technology Group บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เครื่องล้างภายในท่อระบบแอร์รถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะขนส่งบริษัท

ไปรณีย์ไทย 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

ลดเวลาการเปลี่ยน Size ในการผลิตเหล็กพิเสษ Non-T คนเหล็ก 2020 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
ระบบท าความสะอาดฟิลเตอร์อัตโนมัติ Dream IX บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานโรจนะ) 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรท์ี่ 14สิงหาคม      








 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

แค่ดูน้ า ก็รู้ว่าสายพานหย่อน นายประสาน กองทอง บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 
น้ า (Re-used) เปลี่ยนชีวิต นายอานนท์ จันทะคุณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ฟองท่ีมีเปลี่ยนวิธีก็หาย นายสราวุธ สีลาธุลี บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
เครื่องนับแยก BOLT นายอดิศักดิ์ ศรีหาปัญญา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
อุปกรณ์วัดระดับของเหลวในถัง นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วพุกก์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด) 
Program Excel VBA.ช่วยในการ Key Data 
Packaging & Component 

นายสุรศักดิ์ ศรีชาค า บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 

ปรับปรุงลูกกลิ้งเครื่องบานท่อ Inline Ext.92 นายชัชชัย เพ็ญวิจิตร บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 
พลิกก่อนดัน นายเฉลิมเกียรติ  แปลนบ้าน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 
เครื่องเป่าท าความสะอาดกรองรถยนต์ นายสุรศักดิ์ คุ้มแก้ว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์หนองแค) 
ยืดหด พับเก็บ (ซุ้มจัดรายการ) นายจ ารูญ สายศรี บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) (โรงงานยโสธร) 
ไม่เลอะ ไม่สูญเสีย นายปรัชญา ปริญญาจารย์ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
แปลงร่างรถ Shop Part นายอานนท์ จันทะคุณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลดเวลาการเปลี่ยน Jig Robot No.43 นายจิรายุ สาทอง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 
อุปกรณ์ยกใบมีด นายรัชตะ คีรีแลง บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
ลดเวลาในการจัดเก็บสาย Pro-Mets นายอุดร ลิลัน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ยิ่งสูงยิ่งเสียว นายทวีทรัพย์ ช านิวิกัย บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
ออโตเมติก อินซูเลชั่น รีซิสแตนซ์ เทส (Automatic 
Insulation Resistance Test) 

นายอาทิตย์ จันทพรโสม บริษัท เอบีบี จ ากัด 

เครื่องพ่นสเปย์ละอองหมอก ฆ่าเชื้อโรค นายสุทธิโชติ สยามนิกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       น าเสนอผลงานเวลา 08.30 – 17.30 น.                  
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Karakuri Kaizen (ห้อง A)                   ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

MIX KARAKURI บางบอน บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จ ากัด 
การเปล่ียนถ่ายกล่องชิ้นงานส าหรับ CASE -N4J Smart D บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
ลดปัญหา PVA ตันที่ทางลงอ่าง Turbo Production Technique Specialist บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
Auto Lock & Auto Unlock Chain Transfer 
Car 

จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 2) 

จัดท าอุปกรณ์เรียงสปริงของผลิตภัณฑ์ Tire Tag GOOD IDEA TEAM บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี่ 17 สงิหาคม 3     






ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
แก้ปัญหาการตรวจจับความผิดปรกติของ
เครื่องจักร Gear  box (Agitator) โดย Visual 
vibration control 

กระแนะกระแหนทีม บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด 

คีมช่วยปิด-เปิดถุงไปรษณีย์อเนกประสงค์ ปจ.พะเยา ส านักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ลดของเสีย บานท่อไขว้ Ext.28 ระยะปลอดภัย บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 
อุปกรณ์ช่วยจ ากัดรอยตัด Gas ที่หัว - หาง Billet SP-CCM (B) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 
การขนส่งวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่เมื่อย เราไม่เหนื่อย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
ปรับปรุงชุดดันรถเพื่อปิดประตูเตา TD7 Kiln Team บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 
ลดเวลาการซ่อม  ROTARY VALVE Z-7303 
OVER LOAD TRIP (300 ห้อยสมดุลย์) 

What What GRU บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด 

ปั๊มน้ ามัน Tail Stock เครื่องกลึงกลึง Hankook Herkules บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 2) 
การล าเลียงชิ้นส่วนเผลาข้อเหวี่ยงด้วยระบบ
อัตโนมัติต้นทุนต่ า 

อีสาน rangers บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานนวนคร) 

เครื่องแยกตะกอนในระบบท่อลม เด็กซ่อมเหล็กสยาม บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
รถเข็นยางรถบรรทุก (karakuri kaizen) รถเข็นยางรถบรรทุก (karakuri kaizen) บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที. (2002) จ ากัด 
สมาร์ทซู๊ตเตอร์ The End Game บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานปราจีนบุรี) 
 
  
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Young มีไฟ นายอุดมศักดิ์ บุญสมหมาย บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด 
Flow Switch Interlock นายสาธิต เกิดบุตร บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
ETHANOL LOADING SUPPORTER นายธีระพงษ์ ราชอุปนันท์ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
ได้หน้าไม่ลืมหลัง นางสาวอุเทน ทองทาบ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
ก้ามปูสกัด "เธอ" นางสาวนงนุช เชื้อพระคา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
เขม่าจ๋าฉันลาก่อน นายเทิดศักดิ์  ธูปแก้ว บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
เครื่องทดสอบ SPRINGKER นายภัทรศักดิ์ จันทร์ขึ้น บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 
Ring Control การฉีด Sealer นายจรูญ รังกลิ่น บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานปราจีนบุรี) 
Guard กันชน นายสุวิทย์ บุญประดิษฐ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
หมุนเถอะนะ นายสนธยา กาฬสินธ์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
ลดลง แต่เท่าเดิม นางสาวเพ็ญนภา สาระ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด 
Easy Cleaning นายปกรณ์ วิเชียรรัตน์ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
How to think (ฮาว ทู ธิง) นางจีรญา ชัยรัตน์ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด 
ไม่ต้องเดินก็เพลินได้ นางสาวธิกาญจน์ จ าปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
Clip เดียวอยู ่ นางสาวปริศนา ฉิมเกตุ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
รอกไซโล นายปรีชา  ใบดีกาดี บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
ISI Flex circuit damage protection นายสิทธิพล หาญวิชัย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
ลดเวลาการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบ
คุณภาพท่อ 

นางสาวสุพร สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (สระบุรี) 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามยั 
 ส าหรับป้องการการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

 
 

                             
    ผู้น ำเสนอผลงำน และผู้เข้ำร่วมงำน ต้อง... 

 สวมหน้ำกำกอนำมัย  

 สแกนวัดไข้  

 ล้ำงมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์  

 ติดสติกเกอร์ผ่ำนกำรคัดกรอง 
***กรณีสแกนวัดไข้ แล้วพบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศำ ไม่อนุญำตให้เข้ำบริเวณงำน 
 
 

 
1. ผู้น ำเสนอผลงำน ผู้ร่วมงำน ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน  
2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้ำพ้ืนทีง่ำน Thailand Kaizen Award 2020 
 

 
 
1. สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดเวลำในกำรเข้ำร่วมงำน/บริเวณงำน 
2. นั่งตำมท่ีนั่งที่ก ำหนดให้ (จัดท่ีนั่งให้โดยเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร) 
3. เว้นระยะห่ำงกำรนั่ง/ยืนในกำรอยู่รวมกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร 
4. กรุณำติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองตลอดกำรเข้ำร่วมงำน/บริเวณงำน 

 

มำตรกำรคัดกรอง        : ก ำหนดจุดควบคุมทำงเข้ำ-ออก และจ ำนวนคนเข้ำร่วมงำน 

ลงทะเบียน 

ภำยในห้องจัดงำน/บริเวณงำน 



สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม  

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 798, 772-773 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th , weerapot@tpa.or.th  ; www.tpif.or.th 

 

2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
***ไม่รับช าระเงินหน้างาน*** 

 

 
 

 
 

             

 

องคก์ร / บรษัิท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส าหรับออกใบก ากบัภาษี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

จังหวดั : …………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ……………………… เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี : ……………………………………… สาขาที ่: ………………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (สามารถถา่ยเอกสารได)้ 

ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ 

วนัทีเ่ขา้รว่มงาน 

3 ส.ค. 4 ส.ค. 5 ส.ค. 6 ส.ค. 7 ส.ค. 10 ส.ค. 11 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 17 ส.ค. 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

 

***หมายเหต ุ :  กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 

 

 

 

 

 

 

  ช าระเงิน
โดย 

อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

K20JP03KA (287–0301–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 3-7,10-11,13-14 และ 
17 สิงหาคม 2563    

เวลา 08.00 – 17.30 น. 
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรงุเทพ ฟอร์จูน 

ลงชือ่ผูแ้จง้ ………………………………………………………………………………………… 

             วันที…่……………/………………/…………………   

      โทรศัพท…์…………………………………………………  

 

 

  เงนิสด      

  ช าระเงนิผา่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 

  ธนาคารกรงุไทย  สาขาพฒันาการ  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 

  ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท  สง่ทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถงึคณุวรีะพจน ์

  เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                          
      *** เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสั่ง 

กรมสรรพากรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎาคม 2544   

***เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 




