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กระเปาเดินทาง Caggioni ขนาด 14 นิ้ว

1 ใบ มูลคา 1,200 บาท

กระบอกน้ำ Lock & Lock

1 ใบ มูลคา 120 บาท

กระบอกน้ำเก็บรอน-เย็น ZOJIRUSHI

1 ใบ มูลคา 1,000 บาท
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ดาวนโหลดใบสมัคร/สมัครออนไลน ไดที่ www.tpa.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่

 แผนกสมาชิกสัมพันธ ฝายส�อสารองคการและสมาชิก

 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

โทรศัพท 0 2258 0320-5 ตอ 1112, 1916

โทรสาร 0 2259 9117 คุณพรทิพย และคุณจิตตินันท

 หรือ e-mail: member@tpa.or.th
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1. รับวารสาร TPA News/TPA News ออนไลน ปละ 12 ฉบับ จัดสงฟรี
 สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. เทานั้น
2. รับการแจงขาวสารนิตยสารออนไลนในเครือ ส.ส.ท.
3. รับสวนลด เม่ือซ้ือหนังสือ ในราน TPA BOOK CENTRE หรือส่ังซ้ือหนังสือ
4. รับสวนลดในการเขาอบรมสัมมนา และคาลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษา
 ทางไกล
5. รับสวนลดคาเลาเรียนภาษาญี่ปุน

6. รับบริการฝากสงสิ่งพิมพโฆษณาเชาหองประชุมสัมมนา ในราคาสมาชิก
7. รับบริการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารใน วารสาร TPA News/TPA 
 News ออนไลน
8.  รับบริการฝากขาวสารการรับสมัครงานใน Website ของสมาคม
9. รับสวนลดในการใชบริการของสถานบริการตางๆ ที่เขารวมโครงการ
 มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
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ส
วััสดีีค่่ะท่่านสมาชิิก ส.ส.ท่. ผู้้�ท่รงเกียรติิ เวัลาผู่้านไปเร็วั

มาก นี�เรามาถึึงเดืีอนเมษายนเดืีอนที่�วัันหยุดียาวัๆ และ

เดืีอนแห่งค่วัามสุขสนุกสนานกันแล�วันะค่ะ ก่อนไปเที่�ยวัสงกรานต์ิให�

เบิิกบิานใจ Member club ก็มีค่วัามสบิายใจมานำาเสนอสมาชิิก ส.ส.ท่. 

ค่่ะ ติามเท่รนด์ีมาแรงในยุค่ดิีจิทั่ล ยุค่ที่�ธุุรกิจมีการแข่งขัน และต่ิางก็

ติ�องการข�อม้ลล้กค่�าที่�หลากหลาย แติ่ขณะเดีียวักันก็ติ�องมุ่งเน�นการ 

ยกระดีบัิล้กค่�า และมกีารบิริหารจัดีการ และด้ีแลค่วัามมั�นค่งปลอดีภััย

ที่�ไดี�มาติรฐานสากล

การเติรียมพร�อมเกี�ยวักับิ PDPA (Personal Data Protection 

Act) จึงเป็นสิ�งที่�หลุดีเท่รนด์ีไม่ไดี�เลยจริงๆ ก่อนที่�พ.ร.บิ.คุ่�มค่รองข�อม้ล

ส่วันบุิค่ค่ลจะมีผู้ลบัิงคั่บิใชิ�ในอีกไม่กี�เดืีอนข�างหน�า องค์่กรของเราไดี�มี

การเติรยีมพร�อมอะไรบิ�าง  สร�างค่วัามปลอดีภััย และการจดัีเก็บิข�อม้ล

ล้กค่�า/สมาชิิก สอบิถึามการยินยอมในการให�สมาค่มนำาข�อม้ลไปส่้

@Member

club
By Ms.Jitrapat Boonchalieo

การบิริการ และการติลาดีในอนาค่ติ มาถึึงติรงนี� เราติระหนักถึึงค่วัาม 

รับิผิู้ดีชิอบิที่�มีต่ิอสมาชิิกเป็นอย่างดีี และไดี�มีแนวัท่างส่้นโยบิายค่วัาม

มั�นค่งเพื�อประโยชิน์ร่วัมกันระหว่ัางสมาชิิก และองค์่กร คื่อ ไดี�ศึึกษา

ข�อม้ลมาติราต่ิางๆ ติามพ.ร.บิ.คุ่�มค่รองข�อม้ลส่วันบุิค่ค่ล จัดีเติรียม

แนวัท่างปฎิิบัิติิ เกี�ยวักับิการคุ่�มค่รองข�อม้ลส่วันบุิค่ค่ล แต่ิงตัิ�งเจ�าหน�าที่�

คุ่�มค่รองข�อม้ลส่วันบุิค่ค่ล เพื�อท่ำาหน�าที่�ให�ค่ำาแนะนำาแก่พนักงานใน

องค่์กร ติรวัจสอบิดีำาเนินงานประสานงานเจ�าหน�าที่�ที่�เกี�ยวัข�อง และ

ไดี�จัดีการฝึึกอบิรมเกี�ยวักับิค่วัามมั�นค่งปลอดีภััยของข�อม้ลส่วันบุิค่ค่ล

ให�กับิพนักงานในองค์่กร ไดี�ติระหนักถึึงค่วัามสำาคั่ญ และปฎิิบัิติิติาม

มาติรการต่ิางๆ ขององค์่กรอย่างเค่ร่งค่รัดี

แม�สถึานการณ์โค่วิัดี-19 ยังไม่จางหาย แต่ิสมาชิิกใหม่เรายัง

มีเข�ามาเรื�อยๆ Member club ขอแนะนำา และเชิิญชิวันชิาวั Member 

club ร่วัมยินดีีติ�อนรับิสมาชิิกใหม่

สมาชิกสามัญ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น/สถาบัน

1. น.ส.อังค่ณา หงษ์ชิ้เวัชิ Unitas Japanese Language School, Yamanashi, JAPAN.

2. น.ส.พรวัิสาข์ จงสุจริติธุรรม Meiji University, TOKYO.

3. น.ส.เกษกนก อภัิชิาติสุภัาพขจร Tokyo Institute of Technology

4. นายสมศึักดีิ์ กาญจนาค่าร Japanese Language School of Tokyo International University
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อีกทั่�งยังขอติ�อนรับิสมาชิิกวิัสามัญ ทั่�ง 38 ท่่าน ที่�สนใจสมัค่รสมาชิิก และสนใจมาใชิ�บิริการส่งเสริมทั่กษะดี�านภัาษากับิท่างสมาค่ม ซึึ่�ง

เชืิ�อไดี�ว่ัาสมาชิิกไดี�รับิประโยชิน์ที่�เลอค่่าจากการบิริหารจัดีการ และพัฒนาหลักส้ติรอย่างมืออาชีิพจากโรงเรียนภัาษาและวััฒนาธุรรมของเรา

สมาชิกวิสามัญ

1. น.ส.พัชิมา เลิศึลัญจกร 20. น.ส.ชิาณิภัา สงวันสัจวัาจา

2. น.ส.จิติลัดีดีา กาญจนรักษ์ 21. น.ส.ชิุติิมาพร ศึรีปิ่น

3. นายจารุกิติติ์ สกุลวััฒนา 22. น.ส.ดีวังพร อึ�งชิัยภั้มิ

4. น.ส.ศึันสนีย์ วัรรณศึิริ 23. น.ส.จิราพร หาญชิัย

5. น.ส.ฮโยวัอน ปาร์ค่ 24. น.ส.วัิชิุดีา สิงห์ราชิ

6. น.ส.ดีุจติะวััน ผู้าแดีง 25. น.ส.พันวัา วััฒนวัุฒิพงศึ์

7. น.ส.สุวัิชิาดีา เหลืองอุไร 26. น.ส.ณัฐริกา เล่าแดีงเท่ียวั

8. น.ส.ญานิดีา ใยอุ่น 27. น.ส.ณัฐพิมล เดีชิกุล

9. น.ส.อาภัาศึรี เสาะพบิดีี 28. นายอินท่นนท่์ ลุนท่า

10. น.ส.ณัฐรดีา ปรานโศึภัิษฐ์ 29. น.ส.แสงเดีือน ประสิท่ธุิโชิค่

11. นายธุิติิคุ่ณ วัีรบิวัรกุล 30. นายปัญจพล วังศึ์มาลาวัณิชิ

12. น.ส.มารีน่า มิท่ซึุ่ย 31. น.ส.สุธุินี ภัาวัสุท่ธุิไพศึิฐ

13. นายภั้ริณัฏฐ์ มีสุขสกุลเจริญ 32. น.ส.ปรางค่์ฉาย รฤดีีกรค่ัค่นินท่์

14. น.ส.ชินิกานติ์ หาญสุวัาณิชิย์ 33. น.ส.เวัชิะรดีา มะเวัชิะ

15. นายวััชิริศึ จิติติ์ประเสริฐงาม 34. น.ส.ขวััญติระก้ล ประกายสกุล

16. นายณัฐวัุฒิ พุกกณะสุติ 35. น.ส.วัราภัรณ์ กีรติิยานันท่์

17. น.ส.กาญจนา แซึ่่เจี�ย 36. นายสติางค่์ สุค่ติิ

18. นายวัิญญ์ ฐิรวััฒนวังศึ์ 37. น.ส.รวัิวัรรณ ศึรีสุนท่ร

19. น.ส.วัรัญญา เติ็มแสนสุข 38. น.ส.พิฤดีา ฉัติรวัิสุติา

สมาชิกนิติบุคคล/บริษัท รายละเอียด

1. บิจก.เอ็นโดีเมดี เซึ่อร์วัิส เวัชิภััณฑ์ และยา

2. บิจก.นิปปอนสติีลลอจิสติิค่ส์ (ไท่ยแลนดี์) กิจกรรมอื�นๆ ท่ี�สนับิสนุนการขนส่ง

3. บิจก.ยีเอส ยัวัซึ่่า เอเชิีย เท่ค่นิค่อล เซึ่็นเติอร์ ไฟฟ้า และพลังงาน

4. บิจก.เวัลโกรวั์กล๊าส อินดีัสท่รี บิรรจุภััณฑ์

5. บิจก.ซึ่ังเค่แมชิชิีนเนอรี (ประเท่ศึไท่ย) เค่รื�องจักรกล และชิิ�นส่วันเค่รื�องจักร

6. บิจก.โค่จิมะ อินดีัสท่รีส์ เอเซึ่ีย ค่อร์ปอเรชิั�น ศึ้นย์กลางธุุรกิจระหวั่างประเท่ศึ

แม�วััค่ซีึ่นป้องกันโค่วิัดี-19 จะเริ�มท่ะยอยเข�ามาแต่ิก็มีข�อจำากัดีอีกมากมาย…Member club และกิจกรรมงานสมาชิิกจึงผุู้ดีโค่รงการ

เฉพาะกิจเพื�อเยียวัยาสมาชิิกของเรา ดัีงนี�ค่่ะ

1. สำาหรับิสมาชิิกใหม่ (นิติิบุิค่ค่ล) – เราจัดีพื�นที่�แนะนำาผู้ลิติภััณฑ์ในร้ปแบิบิ Advertorial ในวัารสาร TPA News ฟรี! 1 ค่รั�ง โดียจะ

เผู้ยแพร่ และประชิาสัมพันธ์ุผู่้านสายติาสมาชิิก ส.ส.ท่. / ล้กค่�า ส.ส.ท่.ทั่�งในร้ปแบิบิ Hard Copy และออนไลน์

2. เรากำาลังจะมีสัมมนาอีก 3 หลักส้ติร จัดีฟรี! สำาหรับิสมาชิิก ส.ส.ท่. ด้ีรายละเอียดีไดี�ที่� www.tpa.or.th/member หรือติิดีติาม Face-

book page มุมสมาชิิกสามัญ ส.ส.ท่. (TPA MEMBER)  หรือ Facebook page มุมสมาชิิกนิติิบุิค่ค่ล

 • สอบถามข้้อมูลเพ่ิิ่มเติมได้ท่ี ส่วนงานสมาชิกสัมพัิ่นธ์์ โทร.02-2599115 อีเมล member@tpa.or.th
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