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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านที่คอยติดตามข่าวคราวจากวารสาร TPA News อย่าง

ต่อเนือ่งมาจนถงึฉบบัเดอืนเมษายน นี ้(ปีที ่15 ฉบบัที ่172) ฉบบัเริม่ต้นปีงบประมาณ

ใหม่ของเราชาว ส.ส.ท. ค่ะ เป็นฤดขูองใบไม้ร่วงและรอการแตกหน่อและผลใิบใหม่ ส�าหรบัเราชาว ส.ส.ท. 

แล้วจุดเปลี่ยนที่ดีย่อมมาพร้อมกับการวางแผนที่ดีถึงจะส�าเร็จสมประสงค์ ก่อนน�าท่านสมาชิกสู่การ 

เตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ ส.ส.ท. น้ัน ส�าหรับเดือนนี้ก็อย่าลืมกิจกรรมไทยๆ เรานะคะหาเวลาว่างในวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยว 

พักผ่อนเข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์ ที่มีอยู่ทั่วทุกที่ในประเทศไทยเรา เช่น ท�าบุญตักบาตร สรงน�้าพระ ชมประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ 

นางสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย หรือจะรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ) ทุกกิจกรรมหากเราท�าแล้วจิตใจเราเบิกบาน..เรา

พร้อมจะเปิดใจให้กว้าง..ชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะ

จดุเปลีย่นของวารสาร TPA News และนติยสาร Technology & InnoMag (วารสารสง่เสรมิเทคโนโลย)ี นั้น ท่านสมาชิกคงพอจะสังเกต

ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบที่หนาขึ้น สีสันที่น่าอ่านและคอลัมน์ใหม่ๆ ดูหลากหลายและที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การบริการที่

วารสารจะถึงท่านสมาชิกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักๆ เลยด้วยเพราะทุกสิ่งย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงแต่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่างน้อย

ส�าหรบัสมาชกิทีม่เีวลาน้อย กจ็ะได้เลอืกอ่านเฉพาะคอลมัน์ทีท่่านสนใจจรงิๆ หรอืสะดวกต่อการใช้งาน หรอืการจดัเกบ็วารสารและเป็นการรกัษา

สิง่แวดล้อมจากการใช้กระดาษจากต้นไม้ เป็นการประหยดัทรพัยากรธรรมชาติ หรอืตามกระแสนยิม “ร่วมลดโลกร้อน” นัน่

แหละค่ะ สมาชกิ ส.ส.ท. ทกุท่านสามารถอ่านวารสาร TPA News ในรปูแบบ E-magazine ได้ที ่www.tpa.or.th/tpanews 

และนิตยสาร Technology & InnoMag ในรูปแบบ E-magazine ได้ที่ www.tpaemagazine.com

“ส.ส.ท. ผู้สนับสนุนงาน Oil & Gas Thailand 2011 อย่างเป็นทางการ”

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมฯ ได้ลงนามสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า Oil &Gas Thailand 2011 ร่วมกับ บริษัท 

เอเชีย ไฟร์เวิร์ค มีเดีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด บริษัทในเครือของกลุ่ม บริษัท ไฟร์เวิร์คเทรดมีเดีย กลุ่มประเทศสิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ ที่จะจัดขึ้นเป็น

ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2554 ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การเตบิโตของประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมน�า้มนัและก๊าซให้ทดัเทยีมระดับสากล สมาคมฯ จงึมบีทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และฝ่ายการตลาด ได้ร่วมจัด
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กิจกรรมสัมมนาพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในวันที่ 8 กันยายน 2554 (ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น.) member 

club จงึขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนสมาชกิ ส.ส.ท. (ล่วงหน้า) เพือ่เข้าร่วมกจิกรรมสมัมนาพเิศษและร่วมเยีย่มชมบธูของสมาคมฯ รายละเอยีดกิจกรรม

จะแจ้งให้สมาชิก ส.ส.ท ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

“หนึ่งเสียงของสมาชิกสามัญ...ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ส.ส.ท.”

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ ว่าจะมีการหาเสียงหรืออย่างไร..แม้บรรยากาศจะคล้ายๆ การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ก็เถอะ

Member club แค่เพียงจะบอกท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน (ล่วงหน้า) ว่าอีกไม่นานก็จะถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

กันแล้ว ส�าหรับปี 2554 นี้จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554  ณ อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18  ปีนี้นอกจาก

จะมีการจัดประชุม แถลงการณ์ผลประกอบการของสมาคมฯ แล้ว ยังเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และสมาคมฯ เองยังมีการจัด

สัมมนาพิเศษ (ฟรี!) ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก ถึง 2 หัวข้อ และที่เป็นไฮไลท์สุดๆ ก็น่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ของสมาชิกสามัญในการ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และปีนี้ยังได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่อีกด้วย

ขอย้อนกลับไปที่ท่านสมาชิกสามัญ กันสักนิดนะคะ ท่านเป็นผู้ที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งในครั้งนี้ เพราะหนึ่งเสียงของท่านในการหย่อนบัตร

ลงคะแนนนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อตัวแทนของท่านที่เข้ามาก�ากับดูแลช่วยเหลือ พัฒนาสมาคมฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง

สมาชิก ส.ส.ท. จะได้รับหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี จากทางสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ ในโอกาส 

อันใกล้นี้ ขอเพียงท่านสมาชิกอย่าลืม PDCA เพื่อตรวจสอบสถานภาพของท่านให้ดู Active อยู่ตลอดเวลา หรือจะอีเมล์เข้ามาถามถึงสถานภาพ

ของท่านได้ที่ member@tpa.or.th

แนะนำ�กิจกรรมสม�ชิกสัมพันธ์ เดือนเมษ�ยน-พฤษภ�คม 2554

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่

12-15 พ.ค. 54 งาน Intermach 2011งานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม

	ออกบูธพบปะสมาชิก ส.ส.ท. 
และเผยแพร่กิจกรรมสมาคมฯ  

	จัดสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม

ไบเทค

20-22 พ.ค.54 งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2554

	จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบ
ชิงชนะเลิศ (ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม
ได้ฟรี!)

เอ็ม ซี ซี ฮอลล์
เดอะมอลล์ บางกะปิ

28 พ.ค.54 งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 	จัดประชุมประจำาปี
	จัดสัมมนาพิเศษ (ฟรี!)
	เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

และนายกสมาคมฯ

อาคารสมาคมฯ ซอย
พัฒนาการ 18 ถนน
พัฒนาการ




