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โดย...จิตรภาษณ บุญเฉลียว

สวัสดีคะ สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ทุกทาน อยาลืมนะคะหากมีเวลาก็

สงอีเมลมาทักทายหรือเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนสำหรับชาวสมาชิก ส.ส.ท.
กันไดตลอดเวลาและสามารถติดตอสอบถามกิจกรรมตางๆ เขามาไดตลอด
เวลาเชนกันคะ สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ที่เคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยกันใน
ครั้งกอนๆ หรือจากปกอนๆ คิดวายังคงจำกันไดบางนะคะและหากยังสนใจ
ในกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกสัมพันธฯ แลวอยาลืมเขาไปอัพเดทขาวสารได
ตลอดเวลาที่เว็บไซต www.tpa.or.th/member คะ รับรองมีกิจกรรมดีๆ ที่
เตรียมใหทานไดเขารวมอีกมากมายและเหลานั้นคือ สิทธิประโยชนสูงสุดที่
เราเตรียมใหกับสมาชิก ส.ส.ท. เทานั้น
กอนที่จะแจงถึงกิจกรรมสนุกๆ และมีสาระในเดือนนี้ ดิฉันขอประมวล
ภาพกิจกรรมพิเศษ เมื่อ 2 เดือนที่ผานมาใหสมาชิก ส.ส.ท. ไดทราบกันสักนิด
และไดประมวลภาพกิจกรรมมาใหสมาชิกไดชมกันคะวาเราไดทำอะไรกัน
บาง
● เมื่อ วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2551 กับสัมมนาราคาพิเศษให
กับสมาชิก ส.ส.ท. ในงานแสดงสินคา Intermach 2008 ซึ่งมีสมาชิก ส.ส.ท.

และผูสนใจเขารวมกันจำนวนมาก ทำใหบรรยากาศภายใน
ห อ งสั ม มนาอบอุ น และเป น กั น เองอย า งยิ่ ง และแน น อน
สำหรับหัวขอสัมมนาสุดฮอตแหงปตองยกให หัวขอการจัด
ระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดภายใน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม (In-house Calibration Management
System for SME) มีสมาชิกหลายทานและหลายบริษัทฯ ที่
ตองพลาดการจัดสัมมนาดีๆ ในครั้งนี้ไปดวยเหตุผลที่จอง
ไมทันเนื่องจากไมสามารถขยายหองสัมมนาไดและดิฉันเอง
ก็ตองกราบขอโทษสมาชิกที่พลาดโอกาสในครั้งนี้มา ณ ที่นี้
ดวยเชนกัน แตยังไงก็ตาม ฝายกิจกรรมสมาชิกสัมพันธฯ ก็มี
ข า วดี จ ะบอกสำหรั บ สมาชิ ก ส.ส.ท. ว า ทางฝ า ยกิ จ กรรม
สมาชิกสัมพันธฯ จะจัดสัมมนาพิเศษสำหรับหัวขอนี้ใน Part
II ในงานแสดงสินคา Metalex 2008 (20-23 พฤศจิกายน
2551) ณ ศูนยแสดงสินคาไบเทค คะ หากสนใจสามารถ
สอบถามหรื
อสำรองที่นั่งลวงหนาไดตั้งแตวันนี้
สอบถามหรอสำรองทนงลวงหนาไดตงแตวนน
เปนตนไปนะคะ

3

64720_003-004_M2.indd 3

6/11/08 4:48:21 PM

@Member

Club
ระยะๆ ต อ ไปค ะ สำหรั บ สั ม มนาพิ เ ศษอี ก หลายๆ ครั้ ง และครั้ ง นี้ ดิ ฉั น ขอ
แนะนำสัมมนาพิเศษที่จัดใหเฉพาะสมาชิก ส.ส.ท. ในเดือนกรกฎาคม 2551
● วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ สมาคมฯ ซอยพัฒนาการ 18
หอง 3C ระหวางเวลา 09.00-16.30 น. กับสัมมนาพิเศษหัวขอ กลยุทธ
พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ซึ่ ง การจั ด สั ม มนาในครั้ ง นี้ แ ละครั้ ง ต อ ๆ ไปที่ จั ด โดยฝ า ย
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธฯ เปนการยืนยันวาการเปนสมาชิก ส.ส.ท. นั้นคุมคา
จริงๆ ขอเพียงสมาชิกอยาลืมที่จะติดตามขาวสารหรือติดตอสอบถามถึง
เงื่อนไขการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ไดนำเสนอเขามายังฝายกิจกรรมสมาชิก
สัมพันธของสมาคมฯ ไดตลอดเวลา
และเนื่องจากสื่อตางๆ ที่ฝายกิจกรรมสมาชิกสัมพันธฯ ไดใชติดตอ
สื่อสารกับสมาชิก ส.ส.ท. อยางสม่ำเสมอนั้น มีทั้งจดหมาย วารสาร TPA
News เว็บไซตสมาคมฯ และอีเมลแจงขาวสารตางๆ แลว อาจจะมีสมาชิก
หลายๆ ทานพลาดการรับขาวสารตางๆ ไปบาง เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการแตกตางกันไป ดังนั้นเรามาอัพเดทขอมูลกันดีกวาคะ! ดิฉันใครขอ
โอกาสนี้รบกวนสมาชิกทุกทานไดกรุณากรอกแบบฟอรมดานลางนี้เพื่อ
เปนการยืนยันขอมูลลาสุดของทานหรือบริษัทฯ ใหครบทุกชอง จากนั้น
กรุณาสงกลับมาที่โทรสารหมายเลข 02-259-9117 หรือจะสงอีเมลมายัง
member@tpa.or.th ก็ไดคะ สำหรับ 50 ทานแรกดิฉันมีรางวัลรอมอบใหทาน
อยูคะ

เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2551 กับสัมมนาราคา
พิเศษเชนกันคะสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ในงานแสดงสินคา
Entech&Renewably Engineering 2008 ซึ่งก็มีสมาชิก
ส.ส.ท. จำนวนมากตอบรับเขารวมกิจกรรมของเราเพื่อเขาฟง
บรรยายพิ เ ศษในหั ว ข อ การจั ด ทำเอกสาร Calibration
Procedure สำหรับหองปฎิบัติการทดสอบ/สอบเทียบของ
โรงงานอุตสาหกรรม
● เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2551 กับสัมมนาราคา
พิเศษสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ในงานแสดงสินคา Assembly
2008 ในหัวขอการวางระบบและจัดทำระบบ 5S & ระบบ
TPM อยางไรใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน
ไมวาเราจะจัดสัมมนาพิเศษในหัวขอใด ลวนแตคัด
สรรแลววาสมาชิก ส.ส.ท. ไดประโยชนสูงสุดแนนอนและ
ทางทีมงานก็เปนสุขใจและมีกำลังใจทุกครั้งที่ทุกกิจกรรม
ของเราทานสมาชิกไดเห็นถึงความสำคัญในสิทธิ์ประโยชน
ตางๆ ที่ทางฝายกิจกรรมไดรังสรรคเพื่อสมาชิก ส.ส.ท.
สำหรับสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนเพียงสวนนอยนิด
เมื่อเทียบกับทั้งหมดและตอๆ ไปในทุกๆ เดือนที่ฝายกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธฯ จะไดแจงใหสมาชิก ส.ส.ท. ไดทราบเปน
●

แบบฟอรมแจงขาวสารกิจกรรมแกสมาชิก ส.ส.ท.
สมาชิก ส.ส.ท. หมายเลข
ชื่อ-สกุล (สมาชิกสามัญ-วิสามัญ)
ชื่อบริษัท (สมาชิกนิติบุคคล)
ที่อยู/เลขที่

ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

อีเมล (โปรดระบุ)
ลงชื่อ
(............................................................................)
วันที่.............../.............../..............
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