
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
  ประเภท Automation Kaizen  

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
1 ตาวิเศษ...เห็นนะ (เท้าช้าง) BTD Safety kaizen การไฟฟูานครหลวง เขตบางขุนเทยีน 

2 ระบบควบคมุปริมาณน้ําแข็งลงถัง Chiller แบ่งกันลงตัว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบรุ ี

3 ระบบลาํเลยีงตะกร้าไก่จดุเปลี่ยน Line ผลักดัน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบรุ ี

4 เอ็มเทรน (M-TRAIN) The A Team บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

5 Fast Rolling เครื่องรีดกาวติดหนา้จอมือถือแบบอัตโนมตั ิ Dark Knight บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

6 CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมตั ิ No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

7 Auto Clean เครื่องทําความสะอาด Cover Main ของโทรศัพท์แบบอัตโนมัต ิ ทลายน้ําแข็ง บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

8 ลดปัญหาการประกอบ Ball Vale Handle 25 เสียจากงาน Automation ABYSS บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด ระยอง 

9 ลดของเสียจากการรอจับ Seal Ball Valve MC 181 OPI บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด ระยอง 

10 การลดระยะเวลาการจา่ยไฟฟูากลบัคืนภายในโรงงาน Electrical Maintenance and 
Engineering (EME) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

 
ผลงาน Kaizen ผา่นรอบเอกสาร เขา้สูก่ารน าเสนอผลงาน รอบคัดเลอืก 

วนัที ่18 – 21 พฤษภาคม 2564 
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 

 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
11 การส่ง Set picking WH ด้วยระบบอัตโนมัต ิ Support team บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

12 การส่งช้ินส่วนฝาสูบแบบพร้อมใช้ทันที อีสาน เรนเจอร์ส (Isan Rangers) บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

13 กําจัดยอดน้อย เพื่อลด บ้านครอบส ีCM4 บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานสระบรุี 

14 กล้อง Image ดันไม้ไมค่รบ Coating Star บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 

15 นวัตกรรมเปลีย่นคน ต่างมุม บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

16 ลดระยะเวลาการปลอ่ยขายสินค้ากลุ่มนมสเตอรีไลสแ์ละนมข้นจืดบรรจุกระปองลง 50% SMART Q บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโรจนะ 

17 ลด NVA กระบวนการจดัเตรียมน้าํสี Pigmented GEP ฟูาใส บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานนครปฐม 

18 เครื่องพ่นสีแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ ์Tire Tag Hero Arm Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
  ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลดเวลาทําความสะอาดหัวฉีดโรงสเปย ์ Tharua team บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์บก ท่าเรือ 

2 การเคลือบผิวเหล็กเส้นกลม คนรีดเหล็ก บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน NTS 

3 พาเลทไอคโิด ้(Pallet Aikido) Pallet Aikido บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

4 หกเก้า (69) ซ่อมได ้ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

5 เครื่องตรวจเช็คระดับแลคเกอร ์ I Can บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

6 Swan MFG 2, Packing area ไม่ขาด Can บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

7 ลดของเสียจากครอบข้างเป็นแหว่ง First Step บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานนครปฐม 

8 ลดเวลาในการจดั-จ่าย Tube Tube Room บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานบางปะกง 

9 Karakuri Return Skid Ring Geer BD22 ไลน ์3 บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานสําโรง 

 
  ประเภท Project Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การบริหารจัดการสายสื่อสารบนเสาไฟฟูา ฝุายบรหิารงานกลาง การไฟฟูานครหลวงเขต การไฟฟูานครหลวง (ฝุายบริหารงานกลาง) 

2 K-BOT ระบบแจ้งเตือนออนไลน ์ กองคลังพัสด ุฝุายพสัดุ กฟน. การไฟฟูานครหลวง (ฝุายพัสด)ุ 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

3 โครงการลดพลังงานไฟฟูาในระบบน้ําหล่อเย็นโดยการแยกระบบเครื่องสูบจ่ายน้ํา
หล่อเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ ์

Energy return from cooling water 
System 

บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

4 การพยากรณ์ความดันชั้นหินกักเกบ็ปิโตรเลียมโดยการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ยูนิคอร์นเน ่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

5 โปรแกรมออกแบบการสละหลุมผลิต อัจฉริยะ (iPAPA) Well Factory บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

6 การพัฒนาการสร้างระบบปูองกันการรั่วไหลเพื่อผลติปิโตรเลียมในช้ันหินพิเศษ มนต์รักเรือปูน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

7 โครงการระบบล้างบ่อเก็บน้ํา 200 คิว แบบอัตโนมัต ิ ล้างบ่อ แต่ บ่ล้าง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ฟาร์มบ้านบึง 

8 การจัด Line Balancing ระบบลําเลียงโมดูล อย่าหยุดยั้ง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ สระบุรี 

9 เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติและวิเคราะห์กายภาพด้วยระบบ AI Auto Sampling บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานผลติอาหารสัตว์ โคกกรวด 

10 แตกไหมนะ? ACE OF AMAZE บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด หนองจอก 

11 ศูนย์กลางการบรรจ ุ"Packing Center" พลังแห่งความคิด บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

12 บําบัดน้ํามาใช้ใหม่ท่ีคูลลิ่งทาวเวอร์ เด็กแฟค บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

13 ไขรหสัลับปริศนา บริษัท ธนภักดี จํากัด บริษัท ธนภักดี จํากัด 

14 just a finger tip (จัส อะ ฟิงเกอร์ ทิป) The real time บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากดั 

15 การเปลีย่นฟันของหัวเจาะงานในอุโมงค์ Tunnel Management บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

16 Connected Factory Lion Next Gen บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 

17 Soft fly sheet The Takeshi Team บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

18 กระบวนการผลิตงานสายนํ้าไหล และระบบควบคุมอัจฉริยะของงานรุ่น EDP-XXX Stronger Together Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

  ประเภท Genba Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาน้ําเค็มของการประปานครหลวง ฝุายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง  

2 งานฮอตไลน ์การตัดเบรกด้วยรถกระเช้าโดยไม่เข้าใกลจุ้ดตดั เพื่อ Kaizen การไฟฟูานครหลวง (ฝุายก่อสร้าง) 

3 อุปกรณ์ถอดแบบหล่อเสาไฟฟูาขนาด 8.50 เมตร ฝุายธุรกิจขนส่งและผลิตภณัฑ ์ 
การไฟฟูานครหลวง 

การไฟฟูานครหลวง (ฝุายธรุกิจขนส่งและผลติภณัฑ)์ 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับการตรวจสอบชุดสวิตซ์ใบมีด GIS 24 KV ฝุายบํารุงรักษาระบบไฟฟูา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายบํารุงรักษาระบบไฟฟูา) 

5 อุปกรณ์คายประจุคงค้างสําหรับสายหน้าหม้อแปลงที่มีโครงสร้างเหมือนสายไฟฟูาใต้ดิน KTD Kaizen Safety Team การไฟฟูานครหลวง เขตคลองเตย 

6 การเปลีย่น Network Fuse โดยไม่ต้องดับไฟ การไฟฟูานครหลวงเขตบางนา การไฟฟูานครหลวง เขตบางนา 

7 Outrigger Safety Guard (เท้าช้างใจดี) การไฟฟูานครหลวงเขตบางบัวทอง การไฟฟูานครหลวง เขตบางบัวทอง 

8 อุปกรณ์ช่วยปล่อยสายไฟฟูาแรงต่าํในพื้นที่จํากัด การไฟฟูานครหลวงเขตธนบุร ี การไฟฟูานครหลวง เขตธนบุร ี

9 ลดระยะเวลาและขั้นตอนการกราวด์ด้วย "Ground Supporter" การไฟฟูานครหลวงเขตลาดกระบงั การไฟฟูานครหลวง เขตลาดกระบัง 

10 เครื่องกลึงสนาม (รูนี้พี่ขอ) Engineering Container Yard บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต์ จํากัด 

11 ทําชุดสวิตช์การทํางานของมอเตอร์โรตารี ่ โคตรแข็ง บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

12 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบดัน้ําเสีย My Sewage System บริษัท ซีพีแรม จํากัด 

13 ลดต้นทุนกล่องขนมจีบ Nine in one บริษัท ซีพีแรม จํากัด ชลบรุ ี

14 ไม่หยิบ...ไม่จับ Super Ant บริษัท ซีพีแรม จํากัด ลําพูน 

15 ไปต่อ..ไม่รอละนะ เรื่อง หม ูหม ู บริษัท ซีพีแรม จํากัด ลําพูน 

16 เครื่องปั่นลดภาระ เส้นชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา 

17 ลดสินค้าชํารุด น่องไก่หัก Slaughterhouse บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา 

18 มินิทรัคดรัมพ ์(Mini truck Dump) SRF 02 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ ศรีราชา 

19 ดายแฮนเดอร ์(Die Hander) SRF01 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ ศรีราชา 

20 ลดเวลาการเตรยีมถุงบรรจ ุ Storm บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ หาดใหญ ่

21 ล็อคกันคลายสายรัดตะแกรงเครื่องบด Thunder บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ หาดใหญ ่

22 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายดายด ์ เจริญ...พร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวบ์ก ราชบุรี 

23 เครื่องย้ายไข่ Semi Auto โรงฟักไข ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงฟักโชคชัย 

24 ต่อให้ติด จับผิดให้ได ่ Spicy Young บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

25 ยังไม่ครบ จบไมไ่ด ้ On the rock บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

26 มือนี้เพื่อเธอ หากันจนเจอ บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

27 ONE นี้หายเหนื่อย หนุ่มอัตโนมตั ิ บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

28 การปรับปรุงคุณภาพการปาดโซลเดอร ์"screen printing transformation" Green Zone บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

29 ไม่เอา (ฝุุน) ภูมิแพ้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

30 ลด - Loss - ลด - Risk เพื่อน้องพี่ทําได้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

31 รถ - Loss - ลด "Direct check cart" ขวนขวาย บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

32 ลดเวลาการเปลีย่น Size ในการผลิตเหล็กพิเศษ Non - T คนเหล็ก 2021 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SCSC 

33 Increase casting speed Cast Man บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SCSC 

34 Reduce delay GU small size Guide 2021 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SCSC 

35 ลดของเสียในกระบวนการผลิตท่ีแท่นรีดหมายเลข 1 สําหรับสายการผลิตเหล็กรูปพรรณ P1A+P2A บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SISCO 

36 ปรับปรุงวิธีการทํางานปรับตั้งใบมดี De-burrer ให้ปลอดภัย และสะดวกขึ้น คนสร้างเหล็ก บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SISCO 

37 ระบบกรองน้ํามันอตัโนมตั ิ(Auto off line filter stacker) ไฟฟูาเหล็กรีด บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SISCO 

38 Guide ปูองกันรถ Transfer Car ขโมยตักบลิเลต CCM A บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SISCO 

39 Transfer Shot Blast to Store Side Line Production ONE Express บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

40 กลึงแล้วช้าก็เปลีย่นมารีดดีกว่า หัวเป็นเหลี่ยม ตัวเป็นเกลยีว บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จํากัด 

41 เรื่องของช้ัน (ช้ันวางเอนกประสงค์) ส่วนจัดเตรียมรถยก (PDI รถเก่า) บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอรค์ลิฟท์ จํากัด 

42 ปูองกันขวดเบียร์ขาดจาํนวนในกลอ่ง PK Smile บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

43 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงการยกก้อนผา้สําหรับผลิตหน้ากากอนามัย BUJO บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

44 วงแหวนมหัศจรรย ์ Production Group Bangban บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

45 ลดแล้วเพิ่ม เลิกแล้วรวย Growth Mindset บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

46 No Touch เรื่องของ Glue บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

47 เครื่องตัดปโีดมถังไฟเบอร์กลาส PP Fighting Man บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

48 ลดเวลาการย้ําหมดุผ้าเบรค INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั 

49 การลดต้นทุนค่าไฟฟูาที่หอควบแน่นก๊าซธรรมชาต ิ LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

50 ยกเลิกการติด Masking tapa Paint Shop Team บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 

51 Fixture ประกอบ Chassis ติดตั้งง่าย 3 หนุ่ม 3 มุม บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

52 โปรแกรมปูองกันการเกิดปญัหา Missing Screw PLC Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

53 แก้ปัญหาน้ํากรดอุดตันในการะบวนการชาร์จแบตเตอรี ่ รวมมิตร บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จํากัด 

54 กระบวนการดําเนินงานนั่งร้านแบบสมัยใหม ่(Modern Scaffolding Execution) สมองกลรวมพลัง บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

55 เครื่องมือตัดเก็บพิเศษ (Gasket Cutting Special Tool) Machanic Supervise บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

56 ลด (ลดเวลา) /จับ (จับสบาย) /ปรับ (ปรับปรุงข้ันตอน) /เปลี่ยน (เปลี่ยนวิธีการ
ทํางาน) ใส่ยางในวงล้อมอเตอร์ไซค์ 

Blue Power บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานแูฟคเชอริ่ง จํากัด 

57 เพิ่มจุดจ่าย-ลดเวลาการเปุาของจิก๊เช็คงานรั่ว กาแฟคั่วบด บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานแูฟคเชอริ่ง จํากัด 

58 ตึงแน่นอน ตะลึง ตึง ตึง บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

59 โต๊ะอินเตอร ์ Sao Pan Roll บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

60 IMPROVEMENT LINE FILLING INDUSTRIAL LION TEAM บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 

61 ทุกวินาทีมีค่าเสมอ (Change for fast) Reliability Lab (QA Ops ORM 
Test Technician) 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

62 เทส ง่ายได้งานเพิ่ม (Test ง่ายได้เพิ่ม) Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

63 แก้ไขบนบอร์ด ยกเลิกการถอด - ใส่อุปกรณ์ (On-Board EEPROM Editor) Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

64 เครื่องขัดยิงช้ินงานอัตโนมัต ิ Kaizen welding บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

65 ม้วนบันลือโลก S - BE FORWARD TEAM 2 บริษัท สยามบราเดอร์ จํากัด 

66 เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่น Shuttle disc S - BE FORWARD TEAM 1 บริษัท สยามบราเดอร์ จํากัด 

67 ลด Reject โค้งแอ่น ผลิตภณัฑไ์มบ้ัว Difference บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 

68 ตาไฟแทนคน The MFG.1 Team บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

69 สักหลาดสําเร็จรูป Swan Smart Five บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

70 กันลืมเพื่อความปลอดภัย Production MFG1 บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

71 แก้ไขปัญหาแกน Knock out หัก แข็งแรงทนทานใช้นานจนลืม บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

72 อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงรอยซีล Line Pouch 1 กิโลกรัม Improvement team 1 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโรจนะ 

73 เพิ่มกําลังการผลติของ USCM processing line 2 Infinity team บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโรจนะ 

74 ลด Dry Reject กระเบื้อง Eave ชนกันปีนแตกในไลน์พ่นสี Top Coat Speed One บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานสระบรุ ี

75 ลด Waste บีนหลังเคลือบ ท่ี GL-104 กลุ่ม เด็กสร้าง บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานหนองแค 

76 Zero  Breakdown Strapping Machine (TR14)@SL 103CASE A06 Safety  
Arch  Interview 

OM FIFA บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานหนองแค 

77 อุปกรณ์ปูองกันการรั่วไหลของน้ํายาขัดเลนส ์ ยอยอยอ บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

78 จัดทําอุปกรณส์ําหรับผสมสารเคม ี(Chemical Mixing Tank) Mixer บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

79 ลดปัญหาของเสีย Len index 1.74 1.74 พาเพลิน บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

80 ลดเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Reduce Changeover Time) โรงงาน M6 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

81 ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิม่ผลผลิตที่ขั้นตอนการอบนํ้ายารุ่น FM-03600-XXX Time Never Stops บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
  ประเภท Kaizen for Innovation 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 หุ่นยนต์สํารวจคลองส่งน้ําดิบ วารีกุญชร การประปานครหลวง  

2 การตรวจจับท่อประปาท่ีไม่ถูกปิดฝาท่อในงานติดตั้งและวางท่อด้วย
ปัญญาประดิษฐ ์

กลุ่มเด็กสมบรูณ ์ การประปานครหลวง  

3 ผลิตภณัฑ์เหล็กลวดคาร์บอนต่ําคณุสมบัติพิเศษ New product development บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน NTS 

4 เศษผ้ากลับมาใช้ใหม ่ Eco-team 3 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จํากดั 

5 การพัฒนากล้องตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยต้นทุนต่ํา FTM New Generation Team บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 

6 น้ํายามหสัจรรย์เพิ่มประสิทธิภาพในงานชูบ ได้หมด บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

7 ลดปัญหาค่าน้ําบําบดัเกินค่าควบคมุอมตะ Frankenstein Junior บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

8 ระบบระเหจน้ําแบบผสมผสานสําหรับ Evaporated fresh milk product เบญจภาค ี บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโรจนะ 

 
  ประเภท Service Kaizen 

 ผลงาน กลุ่ม / เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 ระบบตดิตามมาตรวัดน้ํา MMS (Meter Monitoring System) กองมาตรวัดน้ํา การประปาส่วนภมูิภาค  

2 ลดเวลาของกระบวนงานจัดเก็บขอ้มูลสถติิอุบัติเหตุ กฟน. ฝุายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

การไฟฟูานครหลวง (ฝุายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม) 

3 ลดระยะเวลาการจัดทําบันทึกขออนุมัติขยายสัญญา การงด/ลดค่าปรับ ฝุายจัดหา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายจัดหา) 

4 การปรับปรุง MEA Connext Mobile Application ฝุายพัฒนาระบบงานประยุกต ์ การไฟฟูานครหลวง (ฝุายพัฒนาระบบงานประยุกต)์ 

5 แจ้งเหต ุเตือนไว พร้อมใช้ระบบสือ่สาร ฝุายระบบโครงสรา้งพื้นฐาน การไฟฟูานครหลวง (ฝุายระบบโครงสร้างพื้นฐาน) 

6 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบค่าซื้อไฟฟูา (PED Sure Program) ฝุายเศรษฐกิจพลังไฟฟูา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายเศรษฐกจิพลังไฟฟูา) 



 ผลงาน กลุ่ม / เจ้าของผลงาน องค์กร 

7 โครงการ MEA OK การไฟฟูานครหลวงเขตสมุทรปราการ การไฟฟูานครหลวง เขตสมุทรปราการ 

8 การลดขั้นตอนการรวมข้อมูลของหลุมเจาะใหมเ่พื่อใช้ตัดสินใจในการออกแบบการผลิต CHOH Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

9 การลดปัญหาการสญูเสียน้ําโคลนขณะเจาะหลุมด้วยการพัฒนาโมเดลความแข็งแรงของ
ช้ันหินและแนวทางดําเนินงานใหม่ 

Satun-Funan South ES Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

10 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเคมี รู้ว่าเสีย่งแต่คงต้องขอลอง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากัด 

11 ระบบการบันทึกการผลิตแบบ Real-time by STT Sinfonai Team บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

12 ลดระยะเวลาสรุปผลดําเนินงาน (KPI) ระดับบริหาร KPI บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 

13 ลดปรมิาณการใช้น้ํายาสารทําความเย็น วิศวกรรม & Robotic บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 

14 ลดการใช้กล่องกระดาษบรรจสุินคา้ Small Big บริษัท ซีพีแรม จํากัด ชลบรุ ี

15 เอสอาเอฟ สกรีนนิ่ง ซสิเท็ม (SRF screening system) SRF03 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานผลติอาหารสัตว์ ศรีราชา 

16 ระบบจัดการความเสีย่งแบบออนไลน ์ Near miss online บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานผลติอาหารสัตว์บก ราชบุร ี

17 ระบบ E - KANBAN SYSTEM โคขวิด-21 บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

18 ไอที วิถี นิวนอร์มอล Backbone บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

19 Smart startup check 5.0 เปิดฟูา ทําไคเซน บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

20 หุ่นยนต ์เพื่อนรัก 3D Programmer บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

21 กู-รู  กู-เร็ว GU-RU GU-RAEW 5G Planner นักวางแผนไรส้าย บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

22 OMS (Operator Management System) ข้าวผัดหม ู บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

23 พาร์ทช๊อตไหม..??..ถาม SPICE..S เลยจ๊ะ Buyer Ranger บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะด ี

24 รู้ครบจบงานซ่อม Digital Team บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน NTS 

25 Reduce delay of crane no.5&6 นายจารุพงษ ์นนทะคุณ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน SCSC 

26 Paperless Record Keeping Smart QMS บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด 

27 ลด down time ระบบทําความเย็นของห้องเย็นให้เป็นศูนย ์ Service Engineer บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด 

28 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลัง (Paint Marker) TCT STAR บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

29 ลดเวลาสรุปผลการตรวจประเมิน 5ส On The Floor บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด สระบุร ี



 ผลงาน กลุ่ม / เจ้าของผลงาน องค์กร 

30 ลดเวลาในการแจ้งสั่งซื้อผ่านระบบจอง Free Size บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด สระบุร ี

31 ลดเวลาในการตรวจนับสินค้า Max Mart Happy Mart Team บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

32 Panus Platform NC Online (พนัส แพลตฟอรม์ เอ็นซี ออนไลน์) Panus New Gen บริษัท พนัสแอสเซมบลยี์ จํากัด 

33 PTG Smart Security Depot ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

34 โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ํามันที่ห้องปฏิบัติการ. 3P Project Team. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันพีทีแม่กลอง 

35 Training Record Management Online The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

36 ปรับปรุงระบบควบคุมการเบิกจย่ Gold Wire Golden Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

37 เดอะสตาร ์ 3สส+1สว บริษัท แม่น้ําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน) 

38 สั่งง่าย ได้งานเร็ว (RFID and E-Pull) MSO and Compound E-pull บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

39 ลดภาระงานบันทึกเวลาดดยใช้ RPA HR บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานสระบรุี 

40 ระบบ SMS Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 

41 เซอร์วิส อาร์เอ็กซ ์ ITD AI บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด 

42 ลดเวลาการทํางานในกระบวนการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน สมาคมตัวกลม บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

43 สมาย รีพอร์ท (Smile Report) นายสุรชาต ิแปงหมื่น บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

44 ลดเวลาจัดบรรทุกสินค้า ฟูาใหม่ บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานนครปฐม 

45 ลด Work Load งานออก PR ซ่อม Mould สารบรรณ น.Plant Maintenance โดยใช้ RPA ยํารวมมติรจานใหม ่ บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานหนองแค 

46 Pick to light ไวกว่าแสง บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

47 บีบ อัด มัด เผา New energy บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

48 การบูรณาการงานพัสด ุ Super-Material สํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 

 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย การให้สารเคมีบําบดัในการผ่าตดั 
HIPEC โดยใช้ชุดสาย PVC tubing 

นางสาวไพรสุดา บัวลอย คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

2 ตลับเปดิหลอดแก้วยาอเนกประสงค์ (Smart safety ampoule opener) นายวชิระ คงสามารถวัฒนา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 



 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

3 อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือก เด็กโรคเท้าปุกด้วยตัวเอง นางสาวกนิษฐา คงแก้ว คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

4 สิ่งประดิษฐ ์มีดตกแต่งเฝือก (PSU cast cutting knife) นางสาวกาญจนา วงษ์เลี้ยง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

5 Happy PEG นางนวรัตน ์ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

6 นวัตกรรมนาฬิกาพลิกตะแคงตัวผูปุ้วย นางวิลาวรรณ ์ประสมวัน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

7 หมวก CPAP นางสาวกาญจนา ขวัญสง่า คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

8 Keep warm เจ้าตัวจิ๋ว นางสาวพัชรีย ์ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

9 เบาะรองก้นสําหรับทําหตัถการตรวจภายในผู้ปุวยเปลนอน นางภณสา มโนสิทธิกุล คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

10 LOTO (ปรับปรุงประสิทธิภาพการล็อค LOTO) นายวัลลภ วันแก้ว บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

11 ลดขั้นตอน นางสาวมนทิรา กุลชัย บริษัท ซีพีแรม จํากัด 

12 อุโมงค์ฆ่าเช้ือไม่ต้องรอคิว นายคํารณ พรหมนวล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ธุรกิจไก่พันธุ์ สระบุร ี

13 เครื่องจุ่มฆ่าเชื้อไข่พ้ืน นายคํารพ ทองธวัช บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์ุ ปราจีนบุรี 

14 ห่อให้เร็วข้ึน นางสาวสุจติรา อธิกะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุร ี

15 ทั้งลดคนทั้งประหยดัน้ํา นายวีระพล วงษ์วิเชียร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุร ี

16 การปรับปรุงการรับของเหลว นายอําพัน ปิวจันทึก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ โคกกรวด 

17 อุปกรณ์ย้ายลูกกลิ้ง นายกิตติศักดิ ์สาระพันธ ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานผลติอาหารสัตว์ โคกกรวด 

18 ลดเสียเวลาการซ่อมเครื่องแช่แข็ง นายอนุพงษ ์โยธา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูป นครราชสีมา 

19 อุปกรณ์ถอดพูเลย์มอเตอร ์ นายสยามชัย ชัยปัญญา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โรงฟักโชคชัย 

20 ลูกหยอด นายวิรัตน ์ทองงาม บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

21 กรีดง่าย สบายกาย นายนรินทร ์หลอดโสภา บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

22 ฝุุนจ๋า ขอลาก่อน นางสาวสุธิดาพร กรวยทอง บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

23 "ช้ัน" คือโดเรม่อน นายนรินทร ์หลอดโสภา บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

24 เบาแรงไปเยอะ นายสิทธิกร ปุระชะทํามัง บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุร ี

25 บอร์ดแสดงสถานะเครื่องจักรตามแผนผลิตท่อ นายพงษ์นท ีเพิ่มสมบัต ิ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด ระยอง 

26 ปรับปรุงแขนรับท่อเครื่องมัด Auto 2 นายอนุพงษ ์ทองอรุณ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด สระบุร ี

27 ลดส่วนเกินของช้ินงานข้อต่อ 45 DL 100 (6) นายกิตติศักดิ ์โพธ ิ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด สระบุร ี



 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

28 อุปกรณ์กันตกจากการกองเก็บสินค้าท่อ นายสมพร คําสิงห์นอก บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด สระบุร ี

29 Smart truck to smart factory (สมาร์ท ทรัค ทู สมาร์ท แฟคทอรี)่ นายสิทธิรักษ ์ พัชราพิมล บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด 

30 จักรพันกระดุม (ไน-ยะ) นายเนรมติร  แต้มกระโทก บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากดั 

31 ทับเปูาแตก นางสาวศิริกัญญา  กัลยาณสูต บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากดั 

32 เบาหวิว นายอดิสรณ ์เดชะผล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

33 ไม่รอแล้วนะ นายรังสรรค ์แสนจันทร ์ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

34 Change for Good นายปิยะพงษ ์เพิ่มพูล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

35 Dial Gauge Stand Set ง่ายทันใจลูกค้า นายดํารงค ์มัสมบตั ิ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน จํากัด 

36 อุปกรณ์ซ่อมและจดัเรียงพาเลทพลาสติก นายพิสิษฐ ์กัลยา บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

37 อุปกรณ ์Test Booster Pump นายอาทิตย ์วันด ี บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

38 เครื่องบริหารมือสญูญากาศ นายสรพสิิฐ ไทยบรรจง บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอรค์ลิฟท์ จํากัด 

39 PU Data Analysis นายการณุ ทรัพย์ประภาสุข บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

40 เครื่องช่วยยกหัวบรรจุยีสต ์ นายภัคพล ทองคงอ่วม บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

41 ลดการซื้อ Co2 เกินความจําเป็น นางสาวอรทัย เลาหพิบูลรัตนา บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

42 ซ่อม MotorDrive ไดด้้วยตนเอง นายวินัย คงนิสัย บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

43 ระบบควบคมุอุณหภูมิด้วย IOT นายพิบูลย์วัท มาลา บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

44 ลดเวลาการประกอบช้ินส่วนเกียร ์ นายชาญณรงค ์ ฤกษ์ใหญ่ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั 

45 อุปกรณ์ยกเครื่องย้ายและอุปกรณจ์ัดเรยีงถังดับเพลิง นางสาวปาลติา สุขลดั บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

46 ลดเวลาการทํางานด้วยเครื่องพิมพ์ Mark splicer นางสาวลูกน้ํา นิชํานาญ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

47 Template หยอดเจล (หยดง่าย ๆ ... เพื่อเธอ) นางสาววารณุ ีกัญจนบุศย ์ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

48 อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือนแบบ คิวท์ ๆ นายสมศักดิ ์ธรรมสละ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

49 Fixture ถอด D(MD) ถอดได้ไร้ของเสีย (ดึงปฺุบ หลดุปั๊บ) นายนพดล เพ่งสุวรรณ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

50 เสียบก็ง่าย หายก็รู้ (เสยีบไม่สะดุด ถูกจุด ถูกใจ) นางสาวขวัญใจ ศิริรักษ์ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

51 นอนดีกว่า นายเก๋ อินโอ้ บริษัท แม่น้ําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน) 

52 โยกกดลดตอก นายสาธิต จิตชยัภูม ิ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

53 กดปล่อยเก็บ นายธีรยุท จันทร์ไพสน บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 



 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

54 สายปั่น นายดํารงค ์สุขแช่ม บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

55 ระบบส่งคืนกระบะเปลา่อัตโนมตั ิ นายพเนตร โกมล บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด โรงงานนวนคร 

56 เครื่องมือถอดคอยล ์ นายวีรภัทร สมเพชรไพบูลย ์ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

57 เปลี่ยนใหมด่ีกว่า นายพิทยา รุ่งเรือง บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

58 สะอาดอัตโนมตั ิ นายศราวุธ ไพโรจน ์ บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

59 ปรับปรุง Vacuum Header นายสาธิต สายอินแก้ว บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

60 สหายรวมเป็นหนึ่ง นางสาวสุภาพร โนจากุล บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

61 ตัวสํารอง นายสมพร พลเยีย่ม บริษัท สวอนอินดัสทรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด 

62 กล่องจําลองทวนสอบเครื่องนับจํานวนฝา นายธนวัฒน์ บุญน้อย บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด 

63 เครื่องมือวัดความสึกรลููกกลิ้ง นายประสาน กองทอง บริษัท เสรมิสุข จํากดั (มหาชน) โรงงานชลบุร ี

64 ลดเวลาการแจ้งซ่อมระบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟน นายภาสกร กุสารัมย ์ บริษัท เสรมิสุข จํากดั (มหาชน) โรงงานนครราชสมีา 

65 ลด Breakdown เครื่องปิดฝา Maxxi Cap ที่ไลน์ 1 นายโสภณ โพธิ์มะณ ี บริษัท เสรมิสุข จํากดั (มหาชน) โรงงานนครสวรรค ์

66 เครื่องมือช่วย Setup & Adjust กระบอกสูบ Line 3 นายสายชล ศรอินทร ์ บริษัท เสรมิสุข จํากดั (มหาชน) โรงงานปทุมธานี 

67 แค่สับราง ก็ปลอดภัย นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ ์ บริษัท เสรมิสุข จํากดั (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธาน ี

68 สตีล พารท์ อินสเปคชั่น อิมพรูฟเมนท์ (Steel Part Inspection Improvement) นายนิรุธ สนธิสุพรรณ บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

69 คูโบติ้ว นายเสกสรร บุญทว ี บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

70 ดันร ูสระอู ยาว ยาว นายคณินทร ์โพธิสม บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

71 เพิ่มความจุในการเตมิกล่องเข้าเครื่อง Carton feeder 1 ที่ PKG line 2 kg. นายชํานาญ สวนมะล ิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานโรจนะ 

72 วนปาก วนฐาน นายอนุชา สุทธิอาจ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

73 เพิ่มประสิทธิภาพการขันแน่น Bolt ยึด Torque Rod นายวรกิจ บุญแสง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานบางปะกง 

74 โยกซักนิดชีวิตจะปลอดภัย นายนัฐกรณ ์โกมุตมาตร บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานบางปะกง 

75 รถเข็น New Normal นายสุรนติย ์สนธิกิต ิ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานสําโรง 

76 ชนแล้วก็ Lock ง่าย ๆ Easy Easy นายเอกลักษณ ์ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั โรงงานสําโรง 

 
 


