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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน เข้าหน้าฝนแล้วนะคะชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้า ฟ้าหลังฝนอะไรๆ ก็คงสดใส เดินทางใกล้ไกลก็ขอให้มี

ความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะ 

ด้วยปณิธานเป้าหมายที่ต้องการให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง แผนกสมาชิกสัมพันธ์ขอแจ้งโครงการพิเศษสำหรับ

สมาชิก ดังนี้ 

 

1. โครงการ Member Get Member ได้เริ่มขึ้นแล้วจากนี้จนถึงปลายปีงบประมาณ (มีนาคม 2554) สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านสามารถ

เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกันด้วยการแนะนำบุคคลที่ท่านรู้จัก หรือองค์กร หรือบริษัทในเครือให้

สมัครสมาชิก ส.ส.ท. ซึ่งทุกๆ เครือข่ายของท่าน จะได้มีสิทธิ์เลือกรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฟรี 1 ครั้ง หรือเลือกรับของชำร่วยพิเศษ 

1 ชิ้นฟรี  

2. โครงการ Proud to be TPA’s Member สำหรับคอลัมน์ Member Club ของเราจะปรับโฉมคอลัมน์ประจำด้วยการร่วมแสดงความ

ยินดีกับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ในแต่ละเดือน สมาชิกใหม่จะมีชื่อ หรือชื่อองค์กร พร้อมโลโก้ หรือเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกันมากขึ้นอีก

ทั้งยังได้เพิ่มมุมสำหรับกระจายข่าวที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกได้แชร์กิจกรรมร่วมกัน หากสมาชิกท่านใดอยากสื่อสารข้อมูล

ดีๆ ถึงกันแล้วก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ เราจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลักค่ะ 

3. โครงการ TPA’s Card Privilege เป้าหมาย คือ มอบข้อเสนอพิเศษให้กับสมาชิกโดยสมาชิกนั่นเองค่ะ โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้

สมาชิก ส.ส.ท. ผู้ที่ต้องการมอบสิทธิพิเศษ หรือมอบส่วนลดพิเศษในบริการ หรือสินค้า ให้กับสมาชิก ส.ส.ท. ท่านอื่นๆ โดยมีช่องทางการ

สื่อสารถึงสมาชิก ส.ส.ท. ในวารสาร TPA News และผ่านทางอีเมล์ของสมาชิก ส.ส.ท. เดือนละครั้ง ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ หากสมาชิกท่านใด

สนใจโครงการใดก็ส่งอีเมล์มาขอร่วมโครงกับเราได้ตลอดเวลานะคะ ที่ member@tpa.or.th 

4. อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ สมาชิกจะได้พบกับ TPA News โฉมใหม่กำลังสอง ด้วยการเพิ่มเนื้อหาสาระด้าน

เทคโนโลยีมากขึ้นอย่าลืมติดตามนะคะ  

 

มาถึงกิจกรรมที่ผ่านมากันบ้าง สำหรับกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 38/2553 ที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้กันว่าอยู่ท่ามกลางวิกฤต

การเมืองที่ร้อนแรง จนทำให้เราเลื่อนการประชุมฯ ออกไป แม้กิจกรรมจะผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีและด้วยความรู้สึกลึกๆ ฝ่ายการตลาด (สมาชิก) 

ก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีเราเวลาอันน้อยนิดในการแจ้งการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวจนทำให้หลายๆ ท่านพลาดข่าว

ความเคลื่อนไหว..แต่ก็เชื่อว่าด้วยความผูกพันที่ดีต่อกัน สมาชิกหลายๆ ท่านคงให้อภัยนะคะ 

ในเดือนนี้สมาชิกที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงานก็คงจะได้พบหน้าค่าตากันอีกครั้งค่ะ และขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับบริษัท 

ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เปิดโอกาสอันมีค่าให้สมาคมฯ ได้นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชม

กิจการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 สมาชิกได้เยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทอย่างจุใจ...ขอขอบคุณแทนสมาชิกทุกท่านที่เดิน

ทางเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วยค่ะ 
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วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 
07.00 น.  พร้อมกันที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29  
08.00 น.  ออกเดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 

6 (เพชรบุรี) 
11.00 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เข้าสู่กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

● ฟังการบรรยายเกี่ยวกับป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 
● ห้องเรียนป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจากมัคคุเทศก์ตัวจิ๋ว 

13.30 น. ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกต้นกล้ากว่า 700 ต้น  
15.30 น.  เสร็จภาระกิจล้างตัว อาบน้ำ 
16.00 น.  ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ที่พัก  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 
09.00 น. นำทุกท่านศึกษาและเรียนรู้ โครงการศึกษาวิจัยและ 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 

14.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากของที่ระลึกจากจังหวัด
เพชรบุรี 

17.00 น. เดินทางถึงสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 
*** กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

เตรียมตัว 
● ชุดลุยโคลน 1 ชุด สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (แบบว่ากันแดด กันร้อน 

เก่าสุดๆ เสร็จกิจกรรมแล้วทิ้งได้เลย) 
● หมวก (มีสายรัดคางด้วยจะดีมาก โดนลมไม่ปลิว) 
● มีโรคประจำตัวอะไร อย่าลืม! เอายาไปด้วย แต่ถ้าเป็นยาทั่วไป ทีมงาน

เตรียมให้แล้วจ้ะ 
เตรียมใจ 
●  กล้าหรือไม่? หากหลังสู้ฟ้า หน้าสู้โคลน 
●  อดทน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้บรรลุภาระกิจ สู้ร้อน สู้แดด ลุยโคลน 
●  เปิดใจให้กว้าง สร้างสรรค์สิ่งดี รวมหนึ่งเดียว ส.ส.ท. 
  
สบทบค่าใช้จ่าย 1,000.- บาท / ท่าน  

● โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 
● ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3 
● ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3 
 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 หรือ 0 2259 9160 ต่อ 1111, 1112, 1113, 1115 หรือ 0 2662 1018 (สายตรง) 
ติดต่อ คุณลดาวัลย์ คุณวีรญาและคุณจิตรภาษณ์

“ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ”
1 แรงกาย 1 แรงใจ คืนธรรมชาติสู่ชุมชม 

ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเราและโลกยิ้มได้

ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553

รวมพลังคนอาสา เพื่อโลก เพื่อคุณ สมัครด่วน! 

สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. 

เพียง 40 ท่านเท่านั้น

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 3 

 ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................................................หมายเลขสมาชิก..................................................... 

 ชื่อบริษัท ................................................................................................................................................................................................................ 

 ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)........................................................................................................................................................................................ 

 …………………………………………………………………………...........…………............................. โทรศัพท์ .................................................... 

  โทรสาร ...................................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมล์ .................................................................... 
 หมายเหตุ: ● สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การจองสำหรับ 40 ท่านแรกที่ยืนยันก่อนเท่านั้น 
        ● ในกรณีที่จองเข้ามาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

                                                                                                                หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและคงสภาพผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส.ส.ท. ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงความสำคัญของป่าบกเท่านั้น 
แต่ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอีกด้วย 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ร่วม “ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
ที่ 6 จ.เพชรบุรี ป่าชายเลนที่นี่ ตั้งอยู่ภายในวัดบางขุนไทร เป็นสถานีเล็กๆ ที่ต้องการคนช่วยปลูกป่า ช่วยเพาะต้นกล้าและช่วยไม่ทำลาย  

ภายในสถานีมีบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะพบปลาตีนและปูอยู่ข้างโคนต้นแสมและต้นโกงกางแสดงให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ ระหว่างเส้นทางเดินจะได้ยินเจ้ากุ้งดีดขันบรรเลงเพลงดัง เป๊าะ เป๊าะ พาให้เพลินและรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางไปตลอดเส้นทาง  

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พวกเราอาสาทำกันเองทั้งหมด ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่ารถ ค่าอุปกรณ์ปลูกป่า ยุวมัคคุเทศก์ที่
จะนำเราไปศึกษาธรรมชาติ อาหารเที่ยง เครื่องดื่มระหว่างกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พัก  

กำหนดการ	




