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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. ที่เคารพรักทุกๆ ท่าน พบกัน

อีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังอยู่ท่ามกลางฤดูฝน 

ถงึแม้หลายเดอืนทีผ่่านมาจะมฝีนฟ้าคะนองทัว่ประเทศไทย สมาชกิหลายท่าน

กย็งัเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัเทศกาลไทยๆ ทีม่อียูแ่ทบทกุเดือนไม่ว่าจะเป็นทีผ่่านงาน

กับเทศกาลเวียนเทียน การหล่อเทียนเข้าพรรษาการถวายเทียนพรรษาแก่วัดซึ่งก็ถือว่าเป็น

กจิกรรมหน่ึงท่ีได้รบัการสบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน เป็นการสร้างสะสมบญุกศุลและความดงีาม

ให้แก่ตัวเองและควรท�าอย่างต่อเนื่องในทุกปีนะคะ

ในแต่ละเดือนเราจะพบเห็นวันส�าคัญส�าหรับเราคนไทยวันที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเราใจฐานะคนไทยในแต่ละวัน

แต่ละเดือนเราคาดหวังว่าจะได้ท�าส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์บ้างทั้งต่อตัวเองต่อโลกของเราก็ลองคิดดูนะค่ะในวันส�าคัญ 

เหล่านี้นันเราอยากท�าสิ่งใด

12 สิงหาคม ก�าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ แน่นอนว่าสมาคมฯ และสมาชิก ส.ส.ท. ได้ร่วมกิจกรรมท�าความดีร่วมกันเพื่อถวายเทิดพระเกียรติเนื่องใน

วันแม่แห่งชาติ

กว่า 50 ชีวิตกับการเดนิทางไปปลูกปา่เพื่อชะลอน�้าหลาก เพือ่เพิ่มความอุดมสมบรูณ์แก่ผนืปา่และร่วมท�าโปง่

เทียมเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ช้างป่า หมูป่า อีกมากมาย อีกทั้งสร้างฝายธรรมชาติชะลอน�้าป้องกันน�้าท่วมเป็นการ

ช่วยเหลือสัตว์ป่า ช่วยเหลือชาวบ้าน ณ อ�าเภอภาชี จังหวัดราชบุรี (วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554) ไว้ฉบับหน้าจะน�าภาพ

สวยๆ จากกิจกรรมมาให้ชมค่ะ หรือท่านสมาชิกอาจจะท�าสิ่งดีๆ เพื่อคุณแม่ ก็แล้วแต่ใจปรารถนาค่ะ อย่าลืมเขียนมา

เล่าหรอืโพสต์ภาพประทบัใจท่ีท�าร่วมกับคณุแม่เข้ามาได้ เรามเีวทมีพีืน้ทีใ่ห้กบัสมาชกิ ส.ส.ท. ทกุท่านที ่http://facebook.

com/tpa.member เข้าไปโพสต์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ หรือแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้

18 สิงหาคม ก�าหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากจุดเริ่มต้นได้มีการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามและเหมาะกบัการทศันะศกึษา ทีน่ัน่นอกจากจะมอีทุยานวทิยาศาสตร์แล้ว พระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเดจ็-

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังประดิษฐานไว้ให้เราได้กราบไหว้บูชาและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

ล่าสดุตามท่ีแผนกสมาชกิสมัพนัธ์ ได้แจกข่าวสารส�าหรบัสมาชกิทีร่บัวารสาร TPA NEWS ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์และท่านสมาชกิบาง

ท่านได้กรุณายืนยันการรับข่าวสาร อีกทั้งได้ยืนยันที่อยู่อีเมล์ที่ชัดเจนแม่นย�ากลับมายังสมาคมฯ นั้น ทางทีมงานต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่าง
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ยิ่งที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่งด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการตอบรับวารสารเป็นแบบ E-MAGAZINE ขอ

ขอบพระคณุมายงัทกุๆ ท่าน ก่อนจากกันไปก็อยากจะขอแนะน�ากจิกรรมทีก่�าลงัจะมาถงึให้ท่านสมาชกิได้รบัทราบหากสนใจแล้วไม่ต้องรรีอนะ

คะจะติดต่อนัดหมายกันล่วงหน้าก็ได้เลยค่ะ

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2554

วันที่จัด กิจกรรม สถานที่

8-11 กันยายน 2554 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ Thailand Oil & Gas 
Exhibition 2011
● เข้าร่วมสัมมนาในราคาพิเศษ
● เยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านน�้ามันและก๊าซจากนานาประเทศ
● ร่วมเยี่ยมชมบูธ ส.ส.ท. หมายเลข 77  

อาคาร 8  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10-25 พฤศจิกายน 2554 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีครบวงจร BOI FAIR 2011
● เข้าร่วมชมบูธแสดงสินค้าจากทุกอุตสาหกรรม
● เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

16-19 พฤศจิกายน 2554 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติ Metalex 2011
● เข้าร่วมชมบูธแสดงสินค้า
● เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
● ร่วมเยี่ยมชมบูธ ส.ส.ท.

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
ไบเทค บางนา

และจากการจัดโปรโมชั่นส�าหรับผู้มาใช้บริการกับทาง ส.ส.ท. เมื่อซื้อสินค้า หรือมาใช้บริการ ครบ 3,000 บาท จะได้รับโชค 2 ชั้น โชค
ชั้นที่ 1 จะได้คูปองเพื่อเป็นส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท โชคชั้นที่ 2 ให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ ส่งลงในกล่องรับชิ้นส่วนเพื่อลุ้นรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มิถุนายน 2554 และทาง ส.ส.ท. ได้จับรางวัลผู้โชคดี 52 ท่าน ดังนี้ 

สมาชิกนิตยสาร QM 1 ปี จ�านวน 5 รางวัล
1. คุณชัชกาญ ไชย์เอีย
2. คุณภาวสุ สิรสิงห
3. คุณศิริวรรณ นนทโคตร
4. คุณสยาม พรมปู่
5. คุณสุเมธ ประสิทธิ์วัฒนา

สมาชิกนิตยสาร Creative & Idea Kaizen  1 
ปี จ�านวน 5 รางวัล

1. คุณตวงยศ  สุภิสิตย์
2. คุณธนานันท์  รถณรังษี
3. คุณนิติพนธ์  ฉัตรตระกูล
4. คุณนิพัทรา เผ่าเนตร์
5. คุณยุวดี ประกายเพ็ชรกุล

สมาชิกนิตยสาร Technology & Innomag 1 
ปี จ�านวน 5 รางวัล

1. คุณจิรศักดิ์  รีตานนท์
2. คุณปฐมพงษ์ สุพรรณโตภาส
3. คุณเพิ่มยศ วิภูษณะภัทร์
4. คุณสุทัศน์ ศุภโชคทรัพย์
5. คุณอ�าไพ  กุลบุตรดี

โปสเตอร์ 5 ส จ�านวน 20 รางวัล
1. คุณกฤตพจน์ จิรวัฒน์
2. คุณขนิษฐา จางจันทร์
3. คุณณภัทร วงสาโรจน์
4. คุณณัฐณิชา อัครธรรม
5. คุณธรณินทร์ เวศอุไร
6. คุณปลื้มปีติ เพิ่มสุวิมล
7. คุณปาริชาติ ตั้งกิตติคุณ
8. คุณเปรมวดี ลิ้มมงคล
9. คุณพรชัย ภัคค์สกุล

10. คุณพรธนา ถนอมเงิน
11. คุณพรพรรณ มณีวรรณ
12. คุณมนฤดี ปัญญา
13. คุณมนฤดี มาดี  
14. คุณรพีพัฒน์ ตันสว่างกูล
15. คุณรักษญภรณ์ พงศ์เที่ยงธรรม
16. คุณรัตนา พุ่มพวง
17. คุณวิวันท์ดา กาญจนภูมิชัย
18. คุณวุฒิไกร แก้วใส
19. คุณศรัณย์รัชต์  วงศ์ทีปณทัศน์
20. คุณอภิชาติ  สกาวรวิวัฒน์

หนังสือส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน และ
เพื่อนนักอ่าน จ�านวน 17 รางวัล

1. คุณชินธันย์ อารีประเสริฐ
2. คุณนทัยภัทร โลภาอภิชัย
3. คุณนิติธร พรมพ่อ
4. คุณปวริศ หนูเกตุ
5. คุณปุณณภา ภูมะธน
6. คุณเพชรา อู่ทอง
7. คุณภาณุวัฒน์ ศรีวิกรานต์โยธิน
8. คุณภานุพงศ์  งามจรัสธรรม
9. คุณภานุมาต เชี่ยวพรหมคุณ

10. คุณมานิตา ทัดไทย
11. คุณณรงค์ วงษ์เจริญ
12. คุณวีรวัฒน์ เต็งอ�านวย
13. คุณสมพล แก้วอุดม
14. คุณสุพิศรท์ วิจัย
15. คุณโสรัตน์ สินอุย
16. คุณสุวิทย์ เกตุค�า
17. คุณอุไรวรรณ ปิ่นวาสี

เงื่อนไขการรับรางวัล: 

1. ขอให้นำ�หลักฐ�น ได้แก่ บัตรประช�ชน หรือใบขับขี่ม�รับร�งวัลได้ที่ คุณสุบรรณ์ หรือคุณจิรภ� ฝ่�ยสื่อส�รองค์กรและก�รตล�ด ชั้น 1 สม�คมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.สุขุมวิท 29 สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 258 0320-5 ต่อ 1916, 1923 ทั้งนี้ขอให้ม�รับร�งวัลภ�ยในวันที่ 31 สิงห�คม 2554

2. สำ�หรับผู้ได้รับร�งวัลเป็นสม�ชิกนิตยส�ร เจ้�หน้�ที่ของ ส.ส.ท. จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันร�ยละเอียดสำ�หรับก�รจัดส่งนิตยส�ร




