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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะท่านสมาชกิ และชาว TPA Member club อกีไม่นาน

ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะ วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

และตอนนีก็้ปลายฝนต้นหนาวอีกแล้วบางทีใ่นประเทศไทยกอ็าจจะมฝีนตกอยู่

บ้าง และบางทีบ่างวนักเ็หมอืนจะมลีมหนาวบ้างแล้ว

TPA Member club กข็อฝากความห่วงใยมายังสมาชกิทกุท่าน มัน่ออก

ก�าลังกายกันนะคะสุขภาพจะได้เข้มแข็ง แข็งแรงต้านโรคภัยไข้เจ็บจากความ

เปลีย่นแปลงของดนิฟ้าอากาศ และการทีเ่รามสีขุภาพกายด ีสขุภาพใจกจ็ะดตีามกนัไปด้วย

และขอให้สมาชิกมีสขุภาพร่างกายทีแ่ข็งแรงเตรยีมตวัให้พร้อมนะค่ะเพราะภายในต้นปีทีจ่ะถงึนี้ 

ทางฝ่ายสื่อสารองค์การ และสมาชิกอยู่ระหว่างซุ่มเตรียนมการจัด 

กจิกรรมดีๆ  ไว้ส�าหรบัสมาชิกได้สมัครเข้าร่วมช่ือโครงการ TPA Charity 

Run for RAMA 2016 ก�าหนดจดัในวนัอาทติย์ ที ่17 มกราคม 2559 ที่

สวนวชริเบญจทศัหรอืสวนรถไฟ โดยมีค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน รปูแบบ

กจิกรรมเป็นการเดนิ-วิง่เพือ่การกุศลแบ่งเป็นวิง่ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดนิ 

5 กิโลเมตร ผู้สมัครเข้าร่วมจะได้ทั้งการสร้างบุญกุศล และความสุข

สนกุสนานร่วมกนั โดยโครงการดงักล่าวคาดว่าจะมผีูเ้ข้าร่วมกว่า 500 ราย

และ Member club กห็วงัว่าท่านจะเป็นหน่ึงในน้ันนะคะ เรามเีหรยีญรางวลั 

ของช�าร่วยไว้รอท่านสมาชิก และเราไปวิ่งกันนะคะ วันอาทิตย์ที่ 17 

มกราคม 2559 (ขอบอกล่วงหน้า ท่านสมาชิกจะได้เตรียมฟิตร่างกาย 

ไว้รอ)

ก่อนเข้าสูก่จิกรรมภายในเดอืนพฤศจิกายน นี ้ก็ย้อนไปยงักจิกรรม

ทีท่างสมาคมฯ ได้น�าสมาชิกกว่า 50 ท่านสูโ่รงงานผลติรถยนต์ฮอนด้า ภาย

ใต้แบรนด์ HONDA ผูผ้ลติโดยบรษิทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั ผูน้�าแห่งนวตักรรมยานยนต์ในอันดบัต้นๆ ณ โรงงานฮอนด้าโรจนะ 

เราได้เยีย่มชมไลน์การผลติ และฟังการบรรยายเกีย่วกบัระบบการบรหิาร

จดัการทีเ่อาจรงิเอาจงักบัการจดัการโดยระบบ 5ส Kaizen ซึง่ล้วนแล้วแต่

เกดิประโยชน์ต่อสมาชกิทีไ่ด้เยีย่มชม และน�าสิง่ดีๆ  มาปรบัใช้ต่อไป และ

แน่นอนว่าสทิธปิระโยชน์ทีด่ทีีส่ดุ และต่อเนือ่งให้กบัสมาชกิ ส.ส.ท. ไม่มี

วนัสิน้สดุแบบฉดุไม่อยู ่เพราะฝ่ายกิจกรรมสมาชิกสมัพนัธ์ยังคงมโีครงการ

ดีๆ  ให้กับท่านสมาชกิอยู่สม�า่เสมอขอเพียงท่าน

สมาชิกคอยติดตามข่าวสารจากเราทั้งทาง

วารสาร TPA NEWs หรอืทางเวบ็ไซต์สมาคม 

www.tpa.or.th ที ่Facebook Fanpage ที ่www.

facebook/สือ่สารองค์การและสมาชกิ 

สดุท้ายขอฝากกจิกรรมสมัมนาพเิศษ

ที่ทาง ส.ส.ท. ได้รับจัดในงานแสดงสินค้า 

METALEX 2015 (18-21 พฤศจกิายน 2558) 

สมัมนาทีจ่ดัขึน้เป็นพเิศษในราคาย่อมเยา ใน

หัวข้อท�าน้อยให้ได้มากโดยกฎแห่งความ

ส�าเรจ็ 80/20 เป็นยทุธศาสตร์แห่งการบรหิารและ

การประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพของงานในทุกอุตสาหกรรม

สัมมนานี้มีเพียงวันเดียว คือ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง MR.211-212 ชั้น 2 ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และในส่วนของการจัด 

แสดงสนิค้า METALEX 2015 (18-21 พฤศจกิายน 2558) เชิญพบกบั

บธูของ ส.ส.ท. และเลอืกหนงัสอืจากส�านกัพมิพ์ ส.ส.ท. สาขาต่างๆ  

ทีเ่ป็น Best seller ในราคาส่วนลดพเิศษจ�านวนมากมายภายในงาน 

ห้ามพลาดนะคะ พบปะเยีย่มชมในงาน METALEX 2015

ของช�ำร่วยปีใหม่..แทนค�ำขอบคณุส�ำหรบัสมำชกิ ส.ส.ท.

Member club ขอแจ้งว่าทกุๆ สิน้ปีเราจะส่งค�าอวยพรถงึท่าน

สมาชกิพร้อมกบัของช�าร่วยปีใหม่ และเราจะจดัส่งให้กบัท่านสมาชิกมี

สถานภาพ Active ดังนัน้ MEMBR CLUB กไ็ม่อยากจะให้ท่านพลาด

โอกาสทีด่นีีน้ะคะ กรณุาตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชกิหรอืหยบิ

บตัรสมาชกิมาดวูนัหมดอายภุายในบตัร หรอืโทรศพัท์สอบถามมายัง 

0 2259 9115 อเีมล์ tpamemberclub@tpa.or.th

 พบกันใหม่ในเดือนสุดท้ายแห่งปีนะคะ
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แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสามัญ ส.ส.ท.

หมายเลขสมาชิก *******
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  	ไม่เปลี่ยนแปลง 	มีการเปลี่ยนแลง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  *	นาย  *	นาง * นางสาว………….................…………………..…………………..

        (ภาษาอังกฤษ)   *  Mr.        *  Mrs.     *  Miss …………....................…………….…………………………

เลขที่บัตรประชาชน *************   วันหมดอายุ.........../............/............. 

สถานภาพ    *  โสด * สมรส * หย่า               วันเดือนปีที่เกิด (ค.ศ) .............../............/..........

ทีอ่ยู ่เลขที.่..............หมู.่......หมูบ่า้น....................................ซอย.............................ถนน...............................ตำาบล/แขวง........................... 

อำาเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................โทรสาร................... โทรศัพท์มือถือ.....................

อีเมล........................................................

ชื่อบริษัท  (ภาษาไทย)  *	บริษัท    *	บริษัทมหาชน  *	ห้างหุ้นส่วน ......................................................................
                (ภาษาอังกฤษ)  *	Co., Ltd. *	Pub.Co., Ltd. *	Ltd., Part.……………………........….................................

ตำาแหน่ง................................................. แผนก....................................................ฝ่าย....................................................

ที่อยู่ เลขที่..............หมู่...........ซอย.............................. นิคมอุตสาหกรรม..............................ถนน.....................................

ตำาบล/แขวง............................  อำาเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.....................

โทรสาร.................................. โทรศัพท์มือถือ............................................ อีเมล..............................................................

ลักษณะธุรกิจ        * รับราชการ *  รัฐวิสาหกิจ *  หน่วยงานเอกชน  *	อื่นๆ(ระบุ).................................
ประเภทอุตสาหกรรม *	การเกษตร     * ยานยนต์     *	ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์     *	สิ่งทอ  * พลาสติก    

                       *  อาหารและยา *	เครื่องมือวัด  *	เครื่องมือแพทย์   *	ระบบขนส่ง   
                       *	อื่นๆ (ระบุ)..............................................
สถานที่ให้จัดส่งเอกสาร                 *	บ้าน     *  ที่บริษัท/ที่ทำางาน

ข้อมูลการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
สาขาหลักสูตร สถาบันศึกษา วุฒิบัตรการศึกษา ระยะเวลา/ปีการศึกษา (ค.ศ.)

ข้อมูลการอบรม/ดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

สาขาหลักสูตร สถานที่อบรม/ดูงาน วุฒิบัตรที่ได้รับ ระยะเวลา/ปี ค.ศ.

ข้อมูลทุนการศึกษา/อบรม/ดูงาน

           * Monbusho      * AOTS  *	ABK *	JASSO *	อื่นๆ (ระบุ).........................................................
                                               

  ว/ด/ป ที่ส่งแบบฟอร์ม................./............/.............. (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก)


