กำหนดกำร
 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
08.00 น.
08.30 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.
09.50 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.25 น.
11.25 – 12.05 น.
12.05 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.
14.20 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.55 น.
15.55 – 16.35 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
 นาเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2018
บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จากัด (ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท เวสเทอร์น คอมโพเน้นท์ จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า / ไส้ความร้อน)
บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Pump module, PVC, PRV)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ผลิต ซ่อมแซ่ม และจาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า)
บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จากัด (โรงงานโรจนะ) (ผลิตแผ่นตัด แผ่นเจียร)
รับประทานอาหารกลางวัน
บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Rocker Arm Valve)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) CDC สุวรรณภูมิ (ค้าปลีกและการตลาด ด้านการบริการ)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Actuator, Lip seal)
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Gear, IPS)

องค์กรนาเสนอผลงาน
คณะกรรมการซักถาม
รวม

30
10
40

นาที
นาที
นาที

กำหนดกำร
 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
08.00 น.
08.30 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.
09.50 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.25 น.
11.25 – 12.05 น.
12.05 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.
14.20 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.55 น.
15.55 – 16.35 น.
16.35 – 17.15 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
 นาเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2018
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด (ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า)
บริษัท ไทยเมกิ จากัด (ชุบเคลือบผิวโลหะ)
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ / ชิ้นส่วน Aluminium Die casting)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) DC Complex สุราษฎร์ธานี (ค้าปลีกและจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค)
รับประทานอาหารกลางวัน
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Starter)
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Common rail, Injector)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ / ลูกสูบ)
บริษัท ฟาสเทคโน จากัด (ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์)

องค์กรนาเสนอผลงาน
คณะกรรมการซักถาม
รวม

30
10
40

นาที
นาที
นาที

กำหนดกำร
 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
08.00 น.
08.30 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.
09.50 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.25 น.
11.25 – 12.05 น.
12.05 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.
14.20 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.55 น.
15.55 – 16.35 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
 นาเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2018
บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / แตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์)
บริษัท บิทไว้ส์ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (สถานศึกษา)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จากัด (สาขา 2) (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ชิ้นส่วนยานยนต์)
รับประทานอาหารกลางวัน
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานปทุมธานี) (ผลิตอาหารผสมสาหรับเลี้ยงสัตว์)
บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จากัด (โรงงานปิ่นทอง) (ผลิตหินเจียระไน)
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / หนังแท้เบาะรถยนต์)
บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จากัด (อุปกรณ์การแพทย์ / เลนส์แว่นตา)

องค์กรนาเสนอผลงาน
คณะกรรมการซักถาม
รวม

30
10
40

นาที
นาที
นาที

กำหนดกำร
 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
08.00 น.
08.30 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.
09.50 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.25 น.
11.25 – 12.05 น.
12.05 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.
14.20 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.55 น.
15.55 – 16.35 น.

หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
 นาเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2018
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้พาร์ท จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Alternator)
บริษัท พิพัฒน์กร จากัด (เหมืองแร่)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จากัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จากัด (จาหน่าย-ให้เช่า-บริการ รถยกไฟฟ้า)
บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ / วาล์วรถยนต์)
รับประทานอาหารกลางวัน
บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จากัด (ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์)
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
พักดื่มน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ โช้คและเบรก)
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า)

องค์กรนาเสนอผลงาน
คณะกรรมการซักถาม
รวม

30
10
40

นาที
นาที
นาที

