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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ค่ะ ท่านสมาชิกที่เคารพรัก
ทุกๆ ท่าน ขอสวัสดีและขอขอบคุณที่ท�าให้วันนี้ ที่เรายังมีเราชาว
สมาชิก ส.ส.ท. ส�าหรบัในวาระปีใหม่ นอกจากเราจะทราบดว่ีาเป็นการ
เริม่ปฏทินิใหม่ หรอืศกัราชใหม่นัน้ ได้ถกูก�าหนดมาแล้วแต่ในชีวิตจรงิ
หลายๆ คนก็ได้ก�าหนดไว้แล้วเช่นกัน ด้วยการวางแผน หลายๆ ท่าน
คือการเริม่ต้นสิง่ใหม่ๆ ท่ีจะต้องวางแผนและลงมอืกระท�าและส�าหรบั
อีกหลายๆ ท่าน ปีใหม่ก็อาจจะเป็นจุดส�าเร็จของเป้าหมายที่ผ่านมา 
นั่นย่อมหมายความว่า ทุกคนไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวในชีวิต  
เราสามารถสร้างเป้าหมายใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ขอเพยีงแค่เรามคีวาม
หวังและมีพลังที่จะก้าวไปสู ่เป้าหมายนั้น...ส�าหรับต้นปีใหม่นี้  

ในวารดิถี ปีใหม่นี้ 
ขอจงมีชีวิตที่รุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

กิจการเฟื่องฟุ้ง ก้าวหน้าแผ่ไพศาล

สุขภาพ กายและใจแสนสำาราญ

แข็งแรงเบิกบาน สุขเกษมตลอดกาลและตลอดไป

วันที่จัด ชื่องาน ลักษณะงาน ผู้จัดงาน (Organizer) สถานที่

31 ม.ค.- 3 ก.พ. 2556 Thailand Industrial Fair 
2013 & Food Pack Asia 
2013

งานมหกรรมสินค้าด้าน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

TBP Publishing Co.,ltd. BITEC

22 มี.ค. 2556 Kano Quality Award 2014 
ครั้งที่ 5

งานประกวดและประกาศผลด้าน
คุณภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

BITEC

2 - 4 เมษายน 2556 Thailand Quality Prize 
2014 ครั้งที่ 31

งานประกวดและประกาศผลด้าน
คุณภาพ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

BITEC

16 - 19 พ.ค. 2556 Thai Subcon / Intermach 
2013

งานแสดงสินค้าด้านเครื่องจักร
อุตสาหกรรม

UBM Media (Thailand) 
Co.,Ltd

BITEC

17 - 19 พ.ค. 2556 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ประจ�าปี 2556

การแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะ
เลิศ 3 ประเภท
- การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�า
ปี 2556
- การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ยุวชน ประจ�าปี 2556
- การแข่งขัน TPA PLC 
Competition 2013

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ 
เดอะมอลล์บางกะปิ

18 พ.ค. 2556 การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2556

การสัมมนาพิเศษ และแถลงผล
การด�าเนินงาน

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมฯ ซอย
พัฒนาการ18

@Member club ขอเชิญชวนเพื่อนๆ สมาชิกมาเริ่มต้นใหม่ 
สร้างเป้าหมายใหม่ (ตามแต่ความคิด ความฝันและความ 
มุ่งหวังของตัวเอง) คิดให้ออกว่าเราจะท�าอะไร เรามุ่งหวังอะไร
ในอีกหนึ่ง หรือสองปีข้างหน้าจากนี้ไปบันทึกและจดจ�าเอาไว้ 

วางแผนและมุ่งสู่เป้าหมายนั้น..@Member club ขอเอาใจช่วย
นะคะ 

ด้วยมุง่หวงัทีจ่ะสรรหาสิง่ดีๆ  มามอบให้กบัท่านสมาชกิ ส.ส.ท. 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แปลกๆ ใหม่ๆ หรือกิจกรรมดีๆ ทั้ง
เรื่องการสัมมนาในหัวข้อที่เกิดประโยชน์แก่ท่านสมาชิก หรือการพา
สมาชิกไปเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ ใกล้ ไกลและท่าน
สมาชิกก็สามารถแจ้งข้อมูล หรือบอกถึงความปรารถนา หรือความ
ต้องการมาที่ @Member club ได้นะคะ แล้วเรามาวางแผนร่วมกัน
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ และเราชาวสมาชิก 
ส.ส.ท.ต่อไปค่ะ

@Member club 2013 ขอเริม่ด้วยการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบถึงกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดปีใหม่นี้เลย
นะคะ

กิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสมาคมฯ สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย 2013
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ปีที่ 7 กิจกรรมมอบความรักในโครงการร่วมแบ่งปันนำ้าใจให้

น้องผู้ป่วยติดเชื้อบ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทนำ้าพุ จ.ลพบุรี ใน 

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ 

มันอาจจะเป็นเร่ืองเศร้าๆ ในใจของเราในทุกๆแต่นั่นก็เป็น
ความจรงิทีบ่างครัง้มนัก็หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะคดิและเศร้าใจด้วยความ
รกั สงสารและเหน็ใจ เพราะน้องๆ  ท่ีป่วยตดิเชือ้ท่ีเรา @Member club 
ได้เข้าไปเยี่ยมและให้ก�าลังใจน้องๆ ทุกปีต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 7 จ�าได้ว่า
เด็กบางคนก็ถูกให้เข้ามาอยู่รวมกันตั้งแต่ 2-3 ขวบ บางคนไม่ได้ติด
เชื้อด้วยซ�้า อย่างเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่ง ที่เป็นลูกของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ผู้ซึ่งอุทิศตนคอยดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่มูลนิธิฯ แห่งนี้กว่า 70 
ชีวิต กินนอน เล่น เรียน ร่วมชายคาเดียวกันและจากการดูแลที่ดีและ
ถกูสุขอนามยั เป็นส่ิงทีย่นืยนัได้ว่าการใช้ชวีติร่วมกบัผูป่้วยตดิเชือ้ไม่ใช่
เรื่องน่ากลัวหรือไม่ใช่จะติดต่อกันได้ง่ายๆ 

ทีบ่อกว่าท�าไมเราต้องเศร้า กเ็พราะก่อนเตรยีมตวัจดักิจกรรม
ไปพบน้องๆ ในทุกๆ ปี เราจะตรวจสอบจ�านวนของน้องๆ และเรามัก
จะได้รบัรายงานกลบัมาจากเจ้าหน้าท่ีว่าด้วยน�า้เสียงท่ีเศร้าว่า น้องเอ 

วันที่จัด ชื่องาน ลักษณะงาน ผู้จัดงาน (Organizer) สถานที่

5 - 9 มิ.ย. 2556 Entech Pollutec Asia 
2013, Pumps & Valves 
Asia 2013, Renewable 
Energy Asia 2013

งานแสดงอุตสาหกรรมเน้นการ
ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน
การผลิต

UBM Media (Thailand) 
Co.,Ltd

BITEC

12 - 15 มิ.ย. 2556 Propak Asia 2013 งานแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์
ส�าหรับอุตสาหกรรมบรรจุสินค้า
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยี
การพิมพ์ฉลากและรหัสสินค้า 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์

Bangkok Exhibition Services 
Co., Ltd. (BES)

BITEC

20 - 23 มิ.ย 2556 Assembly Technology 
2013

งานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์ชิ้น
ส่วนอุตสาหกรรม

Reed Tradex Co.,Ltd. BITEC

21 มิ.ย. 2556 Thailand Lean Award 
2013 ครั้งที่ 6 

ประกวดการน�าเสนอผลงาน 
Lean

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

T/N

21 - 23 สิงหาคม 2556 Thailand Kaizen Award 
2013 ครั้งที่ 9

ประกวดการน�าเสนอด้านKaizen ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

T/N

17 - 19 ก.ย. 2556 Oil & Gas Thailand 2013 งานอุตสาหกรรมน้�ามันและก๊าซ Fireworks Media (Thailand) 
Co., Ltd.

BITEC

29 - 31 ต.ค. 2556 Flood Control Asia 2013 Infrastructure and Water 
Management Projects and 
Flood control Measurement 
and flood conference

Fireworks Media (Thailand) 
Co., Ltd.

BITEC

21- 22 พ.ย. 2556 Thailand 5S Award 2013 
ครั้งที่ 12

ประกวดการน�าเสนอผลงาน 5ส ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

T/N

20 - 23 พ.ย. 2556 Metalex 2013 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้าน
เครื่องจักร โลหะอุตสาหกรรม
นานาชาติ

Reed Tradex Co.,Ltd. BITEC

(นามสมมุติ) น้องได้จากเราไปแล้วนะคะพี่...มันเศร้ามากเลยนะคะ 
เด็กหลายคนเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลย ตลอดชีวิตก็ยังไม่มี
พ่อแม่แวะไปเยีย่มกม็ ีค�าว่าครอบครวั สะกดได้กไ็ม่เข้าใจ ค�าว่า ความ
รกัความอบอุน่จากครอบครวัเป็นอย่างไร เค้ากไ็ม่เคยรู ้แม้จะเป็นเพยีง
ปีละครั้งที่เราจะไปมอบความรักและทุกครั้งที่พวกเราไปเยี่ยม เด็กๆ 
จะสนุกสนานร่าเริงให้เห็น ดีใจที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน ดีใจที่ได้กินขนม 
อร่อยๆ ดีใจที่ได้ของเล่น หรือตุ๊กตาน่ารักๆ

เรามาร่วมบริจาคสิ่งของ (ใหม่ๆ) เสื้อผ้า ของเล่น ขนม 
ตุ๊กตา หรือส�าลี ผ้าอนามัย รองเท้า ถุงเท้า ผ้าขนหนู คูลเลอร์น�้า 
หรือบริจาคเป็นเงินทุนอาหารกลางวัน หรือเงินทุนเพื่อให้ทีมงาน 
ส.ส.ท. รวบรวมซื้อสิ่งของที่จ�าเป็น 

 
สถานที่รับบริจาคสิ่งของ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนดีแต่
ยากจน หรือประสบปัญหาทางครอบครัวให้สามารถได้ศึกษาต่อจน
ส�าเร็จการศึกษาและเป็นบุคลากรก�าลังส�าคัญให้แก่ประเทศต่อไป 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนดังกล่าวได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิก 
ส.ส.ท. นั้น ด้วยหวังว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยนักศึกเหล่านี้ได้ 
@Member club ของเราก็ขอเชิญชวนร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา @Member club ได้รบัความร่วมมอืจาก
ท่านสมาชิกอย่างท่วมท้นในการร่วมปรบัปรงุข้อมลู และเราเจ้าหน้าที่
ตัวน้อยนิด ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วย
เหลือจัดส่งแฟกซ์ อีเมล์ ข้อมูลเพื่อส่งมาให้ทีมงานได้อัพเดทข้อมูล
สมาชกิ เพือ่ความถกูต้องแม่นย�าในการสือ่สารสมัพนัธ์ การจดัส่งและ
รับเอกสารข่าวสารต่างๆ จากเรา ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกคร้ังและ
ส�าหรบัผลของการ แรนดอม รายชือ่ผูท้ีส่่งข้อมลูมาอพัเดท ภายใน
ก�าหนด มผีูโ้ชคดรีบัของรางวลัเป็นกระเป๋าล้อลาก จ�านวน 5 รางวัล 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ (การจัดส่งรางวัล สมาคมฯ จะจัดส่งให้ท่านทาง
พัสดุไปรษณีย์)

รายชื่อสมาชิก ประเภทสมาชกิ
1. คุณอังสนา ชินวัฒนโชติ สมาชิกสามัญ
2. ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฎิกรณ์ สมาชิกวิสามัญ
3. บจก.ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ สมาชกินติบิคุคล
4. บจก.คิวแฟค สมาชกินติบิคุคล
5. บจก.อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น  สมาชกินติบิคุคล
 (ไทยแลนด์)  

@Member club ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่ได้รับ
รางวลัซ่ึงจะทยอยจัดส่งให้ถงึมอืท่านต่อไป และขอเป็นก�าลงัใจให้กบั
สมาชิกทุกๆ ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมฯ ติดตาม
กิจกรรมดีๆ ของสมาคมฯ ในโอกาสต่อๆ ไปนะคะ พบกันใหม่ในเดือน
แห่งความรักค่ะ

เลขบัญชีรับบริจาคเงิน เพ่ือซ้ือส่ิงของ หรือเพ่ือสมทบทุนอาหาร
กลางวัน

1) โอนเงนิผ่าน บญัชอีอมทรพัย์ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ที่ 

➲	 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสุขุมวิท 43 
 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

➲		ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ 
 เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
2) กล่องรับบริจาค โครงการแบ่งปันน�้าใจ ส�าหรับน้องๆ ผู้

ป่วยติดเชื้อเอดส์ 

➲		บริเวณร้านหนังสือ TPA BOOK CENTRE 
 สาขาสุขุมวิท 29

➲		บริเวณร้านหนังสือ TPA BOOK CENTRE 
 สาขาพัฒนาการ 18
       
2 หน่วยงานประสานความร่วมมือ 2 โครงการเพื่อสิทธิ

ประโยชน์พิเศษสำาหรับสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น

1) โครงการมอบโควตาส�าหรบัสมาชกิสามญัและนติบิคุคล
ของ ส.ส.ท.

ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญ่ีปุ่น) หรอื ส.ส.ท. และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน่ หรือ TNI ได้มอบ
โควตาเพือ่คดัเลือกนกัเรยีนเข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรใีห้กับบตุร
หลานของท่านสมาชิก ส.ส.ท.(รายละเอียดได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุก
ท่านแล้วทางไปรษณีย์) ท่านสมาชิกท่ีมีความสนใจจะส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติครบ
ถ้วน ก็จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

@Member club ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่ได้รับ
สทิธพิเิศษนีแ้ละขอเชญิชวนนะคะ หากมีบตุร-หลานท่ีมองหาสถานที่
ศึกษาเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า TNI เป็นสถาบันการศึกษาที่เจริญ
เตบิโตและขยายคณะสาขา อย่างรวดเร็วมากๆ ภายในระยะเวลา 6 ปี 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับภาคการ
ศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาชิก 
ส.ส.ท. และผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยและบริษัทร่วมทนุกบั
ประเทศญี่ปุ ่นในการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิสาหกิจส�าหรับนักศึกษาของสถาบัน ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์แก่นกัศกึษาของสถาบนัมคีณุภาพ มผู้ีสนใจสมคัรเข้าศกึษา
ท้ังในระดบัปรญิญาตรีและระดบัปริญญาโทในแต่ละปีการศกึษาเป็น
จ�านวนมาก หากท่านสมาชิก ส.ส.ท. ได้รับข่าวสารนี้แล้ว ก็สามารถ
ใช้สิทธิ์ของท่านในการสนับสนุนบุตรหลานได้เข้าศึกษาในสถาบันที่
เป็นที่ยอมรับนี้ได้นะคะ หรือหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถแจ้งผ่านมายังอีเมล์ member@tpa.or.th 

2) โครงการขอความอนุเคราะห์สมาชิก ส.ส.ท. สนับสนุน
ทุนการศึกษา

เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ใน


