ประกาศผลรอบคัดเลือก


ผ่านการนาเสนอรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบิิงินะเลิ
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563

ประเภท Kaizen Suggestion System




ประเภท Automation Kaizen
ประเภท Karakuri Kaizen
ประเภท Project Kaizen





ประเภท Genba Kaizen
ประเภท Service Kaizen
ประเภท Kaizen for Innovation

ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบตั งิ านจริง

วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563



ประเภท Automation Kaizen
ผลงาน

1
2
3
4

เครื่องปิดฝาถ้วยกลม
ชุดตรวจสอบน้าหนัก ราคา และประเภทในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
โปรแกรมบริหารจัดการจัดเก็บ LNG เพื่อความปลอดภัยและรักษาคุณภาพก๊าซ
สาหรับคลังก๊าซ LNG
จัดทาระบบป้อนกลับ "แผ่นรองกระแทกห้องเครื่องยนต์" อัตโนมัติ

5
6

การจัดทาเครื่องจักรเพื่อผลิตทองแดงแบบวงสาหรับใช้ในกระบวนการผลิต
ระบบขนส่งเสื้อสูบแบบอัตโนมัติ

7
8
9
10
11
12

ระบบขนส่ง Shaft blade กึ่งอัตโนมัติ
เครื่องเชื่อมล้อรถบรรทุกกระเบื้องอัตโนมัติ
อยากรองดีดี
เครื่องวัดความเรียบแบบอัตโนมัตขิ องผลิตภัณฑ์ XXX
สร้างเครื่อง Insert Connector แบบอัตโนมัติ
การลาเลียงงานเข้าล้างแบบอัตโนมัติ



ประเภท Kaizen for Innovation
ผลงาน

1
2
3
4
5

***หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงาน
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท

เครื่องล้างภายในท่อระบบแอร์รถยนต์
ผลิตภัณฑ์เหล็กลวดคุณสมบัติพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อยเพื่อโครงการรถไฟความเร็วสูง
เครื่องบรรจุกล่องลงลังพลาสติกอัตโนมัติ V.2
ระบบทาความสะอาดฟิลเตอร์อัตโนมัติ

กลุ่ม
ดูดมาปล่อย ทะยอยปิดฝา
ทีมงาน สานักงานไปรษณีย์เขต 7
Power Bee
Kaizen & Maintenance body
shop Team
ENDLESS CHANGE
Crankcase automatic &
Sequential supply
Team Welding Rotary
Auto Welding Trolley
Coating Star #2
Never Give Up Team
Project-X
Happy Clean

กลุ่ม
ฝ่ายยานพาหนะขนส่งบริษัทไปรณีย์ไทย

Technology Group
New product development
Paper Brik
Dream IX

องค์กร
บริษัท ซีพีแรม จากัด (ชลบุรี)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จากัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด (โรงงานท่าหลวง)
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด (โรงงานหนองแค)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

องค์กร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานปากช่อง)
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานโรจนะ)



ประเภท Karakuri Kaizen
ผลงาน

1
2
3
4
5
6
7



การเปลีย่ นถ่ายกล่องชิ้นงานสาหรับ CASE -N4J
ลดของเสีย บานท่อไขว้ Ext.28
MIX KARAKURI
ลดเวลาการซ่อม ROTARY VALVE Z-7303 OVER LOAD TRIP (300 ห้อยสมดุลย์)
การลาเลียงชิ้นส่วนเพลาข้อเหวี่ยงด้วยระบบอัตโนมัติต้นทุนต่า
ปั๊มน้ามัน Tail Stock เครื่องกลึงกลึง Hankook
Auto Lock & Auto Unlock Chain Transfer Car

กลุ่ม
Smart D
ระยะปลอดภัย
บางบอน
What What GRU
อีสาน rangers
Herkules
จิ๊กซอ

องค์กร
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (สระบุรี)
บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จากัด
บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จากัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 2)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 2)

ประเภท Project Kaizen

ผลงาน
1 ลดค่าใช้จ่ายการเดินระบบบาบัดน้าเสีย โดยการลดปริมาณการใช้สารช่วยตกตะกอน
ที่ถังตกตะกอน
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจในชั้นกักเก็บความดันต่า
3 เพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นรูปสินค้าเค้กโรลครีมสด
4 เครื่องฟีดไส้อัตโนมัติ
5 Double Cyclone Dust Separation
6 หอมหวานรับประทานง่าย
7 ง่าย ๆ ใครก็พันได้
8 เครื่องบั้ง - ตัดไส้กรอก
9 เครื่องหั่นไส้กรอก
10 เศษฝ้ายสางใยกลับมาใช้ใหม่
11 Front End Flow Improvement
12 ระบบควบคุมคุณภาพเชิงพยากรณ์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับผลิตภัณฑ์
WLCSP

กลุ่ม
Ecology Wastewater Treatment บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จากัด
เอราวัณ
มดแช่เย็น
กัดทุกคาเจอไส้ทุกคา
เด็กช่าง 63
RBF EM TEAM
CPF Padriew
เครื่องบั้งแฉกไส้กรอก
หั่นให้ขาดเลย...ฉับ ฉับ
ECO-TEAM 2
MWS Team
Industrial Transformation

องค์กร

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดกระบัง)
บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดกระบัง)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สระบุรี)
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)



ประเภท Genba Kaizen
ผลงาน

1
2
3

กลุ่ม

องค์กร

BKN 48
PET Harmony
กล้อง 4G มีดียิ่งกว่าเฮลิคอปเตอร์

การประปานครหลวง
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด

4
5
6
7
8

การปฏิวัติ ซองคิท
ปรับปรุงหัวบรรจุน้าดืม่ ขวด PET 1.5 ลิตร
โครงงานพัฒนากระบวณการสารวจแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับแท่นขุดเจาะโดยกล้องวิดิโอ 4G
น้าน้อยย่อมกาไร
We Know What U Did
บั้งสบายมือ อื้อหือนุ่มจัง
ปรับเปลีย่ น ไม่ปีนป่าย
ขนเป็นขนหัวเป็นหัว

น้าน้อยย่อมกาไร
Singha PET Comeback
นุ๊มนุ่ม
Buffalo Head
เส้นชัย

9

เครื่องแกะถุงตัวอย่าง

ธารเกษม 1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ลดเวลา ลดขั้นตอน สลับยางรถ 10 ล้อ ในรุ่น Victor
รุก รับ เร็ว
การพัฒนาคุณภาพของการบัดกรี
ช่วยเขาในแบบของเรา
เพิ่มพื้นที่ลดเวลารักษาความสะอาด
กาจัดความสูญเปล่า
เพิ่มผลผลิตไลน์เกียร์เคส
การเปลีย่ นแปลงเพื่อเพิม่ โอกาสในการผลิต
JIG กดลด REJECT
อุปกรณ์บังคับลงน้ามันให้ถูกชนิดและลดขยะซีล
ประตูเลื่อน DOUBLE RUN
เครื่องกรองน้าเพื่อการอุปโภคในสถานีบริการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมนหัวโค้ง ไม้รั้วตราเพชร

เทพนรสิงห์
So Cool
อยู่นิ่ง ๆ ไม่ใช่เรา
นายช่างกลุ่มน้อย ๆ
แดนสนธยา
BH. M 94
มดงาน
Formula One
นักล่าฝัน
วันใหม่
Move Forward Team
ปากน้าโพโหงวฮก
แปรรูปผลิตภัณฑ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จากัด
บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดหลุมแก้ว)
บริษัท ซีพีแรม จากัด (สุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปนครราชสีมา)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม)
บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จากัด
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด (สาขา 1)
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด (สาขา 1)
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ธนภักดี จากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (สระบุรี)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) คลังน้ามันบางจาก
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ลดความเสีย่ งการขึ้น-ลง แม่แรงพร้อมแสตนค้ายัน
ลดความเสีย่ งการยกลังตัวอย่างน้ามัน
การปรับปรุงระบบกาจัดฟองน้าทะเลที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG
การปรับปรุง Copper Slag เพื่องานพ่นทราย
ฟีช แทงค์ อะเลิร์ท
เปลี่ยนดีไซน์โซฟดิสเพื่อลดต้นทุนการผลิต (New Design Soap Disk)
พัฒนาโปรแกรมให้มีสญ
ั ญาณเตือนก่อน Laminate หมด Line Automation
ปลั๊ก - คลิ๊ก - เก็ต (Plug Drive) - (Click App) - (Get Data)
สแกนรูป ให้เห็นร่าง เพื่อสร้างคู่
ใส่ใจ ใส่ดุม ควบคุมปริมาณงานเสีย
คานกระดกเก็บ Bottom ash
ทรีอินวัน
พลิกง่าย ส่งสะดวก รับสบาย
ไม่ยกก็ได้
เครื่องทา Threebond Case DT
ลด Reject หยดน้า (ขี้นก)
ซุปเปอร์คาร์ฟอร์คาสเทเบิลมิกซ์เซอร์ (SUPER CAR FOR CASTABLE MIXER)
เพิ่ม CAP. อิฐ Standard 5 Cavity
การปรับปรุงลดจานวนครั้งการใช้งานอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าที่เตาหลอมเหล็ก
Packing สินค้าเหล็กลวดเพื่อป้องกันรอย Scratch
เสียเวลากลึง Roll SR SP นานร่องมีดเล็ก K3, K4
ปรับปรุงระบบกรอกทรายอีบีที
Reduce Shape NG Brazing Part no 4635A189-BZ
ลดเวลาการแกะตะกอนเครื่อง Cuspon
เครื่องยกม้วนฟิลม์ อัตโนมัติที่ Auto Packing Line1
ลด Reject กระเบื้องชน line เครือ่ ง Matrix

INNOVATE
Surin new Team ยกกาลัง2
Mechanical Small Group
Grit Plant
เจริญ
Sunshine
Brainstorm Team II
Bench Test And Repair Center
The Best One
Super Service II
CLEAN ENERGY
สายไหม
Three Star
Gear ranger
Kaizen L TR
แล้วแต่
NEW STAR (นิวสตาร์)
Press-AP
Partner
คนรีดเหล็ก
ดงนาทาม
กลุ่มหลอมละลาย
Socket
Frankenstein Junior
Seven Team 7
PM. Pillar

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (คลังน้ามันสุรินทร์)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตสี้ ์ จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด (โรงงานบ้านโป่ง)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด (โรงงานหนองแค)
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 1)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 1)
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานโรจนะ)
บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จากัด (โรงงานสระบุรี นิวสไตล์)

49
50
51
52
53

ใช้เวลาทดสอบ "Flow Test" นาน
อุปกรณ์สาหรับปรับปรุงอุณภูมิของ Milling Spindle
เข้าใจให้สุด...หยุดที่ Roller
ลดเวลาการเติมน้ากลั่นแบตเตอรี่ (ลดกะบะพื้นเรียบ)
ลดเวลาการเปลีย่ นน้ามันเพาเวอร์ (ดันเก่าไปใหม่มาแทน)



ประเภท Service Kaizen
ผลงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

การเปิด-ปิด WBS งานม.จัดสรร
Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ
การปรับปรุงการแจ้งเหตุขัดข้องและนาส่งเงินอายัด โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลดเวลากระบวนการขายสินค้า
scan ปุ๊ปติดปั๊ป
อัพโหลด BL/Booking ซุปเปอร์สปีดติดจรวด
การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ End to End
ใครบอกว่าตามสถานะสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้
ควบคุมเอกสารผ่านออนไลน์โดยซินโฟเนียร์
เครื่องผสมอัตโนมัติ
ลดระยะเวลากระบวนการส่งผลงาน Ant Mission
ลดเวลาสรุปคะแนนกลั่นกรองโครงการ Productive / Innovation
ลดระยะเวลาการทา PM ร้าน 7-11
ลดระยะเวลากระบวนการจัดทาข้อมูลการรับซื้อกาแฟ
ลดความผิดพลาดการจัดสินค้า
ลดเวลาในการนาเข้าข้อมูลรายการสั่งซื้อของร้านสาขา 7-11 ที่หน่วยงานจัดส่งขาออก

เพิ่มความแม่นยาในการบริหารไม้พาเลทสาหรับการจัดเก็บสินค้าของ
ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน

เทคนิค 1
ยอยอ
WM Together
อินทรีดา
ถ้วยก๋าไก่เขลางค์นคร V.5

กลุ่ม / เจ้าของผลงาน
การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
MEAPMD
MEA Smart Finance
EUROX 5G
มดตัวน้อยตัวนิด
Ship Planning
CBRES/SCM
wonder women
นางสาวพิมพ์นิดา สรีภาณุภัทร์
หนุ่มเมืองเพชร
Wonder Ant
One Click
วิศวกรรม N5
Coffee Roaster
เริงปอย
รถฉึกฉึก
Night Spotter

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จากัด
บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงแสงลาปาง

องค์กร
การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี)
การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายบารุงรักษาระบบไฟฟ้า)
การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายการเงิน)
บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จากัด
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน

18
19
20
21
22
23
24
25

Calibration 4.0 Report Paperless
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า
เฉาก๊วยนมสด ลดค่าใช้จ่ายจากการ (จะ) ถูกปรับอุปกรณ์ IT หมดสัญญาเช่า
ข้อมูลฝึกอบรมบนระบบ Intranet
โปรแกรมตรวจสอบค่าขนส่งน้ามันอัตโนมัติ
Upgrade weighting Controller
แปลค่าความถ่วงจาเพาะ น้ามันใส
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ จัดเตรียม และจัดส่งน้ามันเครื่อง (PTG Smart Lube
Warehouse)
โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพน้ามันที่สถานีบริการ
ลดเวลา เพิ่มผลผลิต พิชิตความผิดพลาด
online Basic Quality Re-Certification Program
การจัดทาเอกสารการประกอบชิ้นส่วนรถ Instruction Sheet แบบ Electronic
Project - A ป้องกันจ่ายสินค้าผิดตู้คอนเทนเนอร์

26
27
28
29
30
31 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลทดสอบ (Data Management efficiency increment)
32 ลูกพระเจ้าตากสิน 2
33 SERMSUK MANUFACTURING INTELLIGENT (SMI)
34
35
36
37
38
39

ลดเวลารอรับสินค้ารถเทรลเลอร์
จัดให้จบภายใน 1 วัน
การพัฒนาระบบแจ้งงานซ่อม
ฟาสต์ แอนด์ ฟีเรียสรีพอท (Fast and Furious Report)
เจลบวมไม่น่าใช้ ปรับวิธีแช่ใหม่ ใส่โฟมได้เป๊ะ
การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อประสานงานระหว่างเครื่องทดสอบชิ้นงานและ
ระบบติดตามการผลิตของผลิตภัณฑ์ P8 Lead
40 เบิกง่าย จ่ายชัวร์ BY DSPO

Believe 2020
แปดริ้วสร้างงานสร้างเทคโนโลยี
เฉาก๊วยนมสด
Keep Challenge
FIREROSE 20-20
weighting
EASY API
ไทบ้าน 4.0

บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดกระบัง)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (ฉะเชิงเทรา)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (สระบุรี)
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) คลังน้ามันบางจาก
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด

3 P Project Team
MKs Team
The Trainer
ALC TEAM
AI TL Group
Lab NK
ลูกพระเจ้าตากสิน 2
SERMSUK MANUFACTURING
INTELLIGENT
ปาดโซะ Team
customer Support
IT Team
นายสุรชาติ แปงหมื่น
Pick Ka Pack
Blindsided

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (สถานีบริการอัมพวา 1)
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด (โรงงานท่าหลวง)
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด (โรงงานหนองแค)
บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี)

AVENGER

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จากัด

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จากัด (โรงงานลาพูน)
บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เอบีบี จากัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)



ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)
ผลงาน

เจ้าของผลงาน

1
2
3
4
5

ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน
อุปกรณ์กดห้ามเลือด
ยืดหด พับเก็บ (ซุ้มจัดรายการ)
เขม่าจ๋าฉันลาก่อน
ง่าย ๆ แค่จ่ายลม

นางเปรมจิต ทั่งตระกูล
นางสุภาภรณ์ มานีวัน
นายจารูญ สายศรี
นายเทิดศักดิ์ ธูปแก้ว
นายภูมินทร์ นาเวียง

6

อุปกรณ์วัดระดับของเหลวในถัง

นายฤทธิรงค์ ประพิณ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อุปกรณ์กลับหลอดด้าย
แปลงร่างรถ Shop Part
ETHANOL LOADING SUPPORTER
ลดการตีตราผลิตภัณฑ์ท่อ
ลดเวลาการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบคุณภาพท่อ
How to think (ฮาว ทู ธิง)
เซฟองคุลี
ไม่เลอะ ไม่สญ
ู เสีย
อุปกรณ์ยกถังน้ามัน
อุปกรณ์เช็ค Buckling
Cloning Experience
คีมช่วยปิด-เปิดถุงไปรษณีย์อเนกประสงค์
Soldering Smoke Absorber (เครื่องดูดควันตะกั่ว)
Clip เดียวอยู่
เครื่องนับแยก BOLT
จิ๊กไม่ลดมีแต่เพิ่ม
ถอดทาไมไหน ๆ ก็ทิ้ง

นายปรมินทร์ ปัดสา
นายอานนท์ จันทะคุณ
นายธีระพงษ์ ราชอุปนันท์
นายมงคล ครุธครองพันธุ์
นางสาวสุพร สีวัน
นางจีรญา ชัยรัตน์
นายพีระพัฒน์ โสดาเจริญ
นายธีระพงษ์ สงวนพรรค
นายพรศักดิ์ ใสงาม
นายอนาวิล ศรีวงษ์ชัย
นายฐิติพงษ์ มากสาย
นายศรายุทธ ไวทิตา
นายเนติพงษ์ ก่ายแก้ว
นางสาวปริศนา ฉิมเกตุ
นายอดิศักดิ์ ศรีหาปัญญา
นายธนารักษ์ จิอู๋
นางสาวดรุณี ชาญกล้า

องค์กร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) (โรงงานยโสธร)
บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดหลุมแก้ว)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปนครราชสีมา)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี)

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (ระยอง)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (สระบุรี)
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จากัด
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จากัด
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แม่น้าสแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด

24
25
26
27
28

ไหลลื่น
พลิกก่อนดัน
แค่ดูน้า ก็รู้ว่าสายพานหย่อน
สัญญาณไฟโชว์ตาแหน่งชาร์จเหล็ก Crane A2
ออโตเมติก อินซูเลชั่น รีซสิ แตนซ์ เทส (Automatic Insulation
Resistance Test)
29 อุปกรณ์จับยกม้วนฟอยด์ไลน์ 2 กิโลกรัมแบบใหม่
30 ดันทีละดอก
31 โปรแกรม Backup ระบบ CCR Fail

นายสุรศักดิ์ สุขเกษม
นายเฉลิมเกียรติ แปลนบ้าน
นายประสาน กองทอง
นายอาทิตย์ แสงเพ็ง
นายอาทิตย์ จันทพรโสม

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด (โรงงานนวนคร)
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 1)
บริษัท เอบีบี จากัด

นายชานาญ สวนมะลิ
นายสุเนตร ลากระโทก
นายชัยวัฒน์ บารุงถิ่น

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานโรจนะ)
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานบางพลี)
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานสาโรง)

วันที่ 1 ธันวาคม 256
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

