
หนุนตอยอดวิสาหกิจบางสะพาน
“สหวิริยา”นําชุมชนดูงานตนแบบ
พัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน 
และตอยอดธุรกิจในชุมชน อําเภอ
บางสะพาน กลุมเหล็กสหวิริยา
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงานใน

แนวคิดการตอยอดการดําเนิน
ธรุกจิวสิาหกจิชมุชน เพือ่พฒันา
ศักยภาพ สรางความรู  ความ
เขาใจใหแกตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน   อานตอ น.3
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WCEเจงควางานสะพานรถไฟ
ประจวบ-บางสะพานนอย117ล.

บรหิารจดัการธรุกจิเปนเลศิตาม
มาตรฐานสากล โดยกระทรวง
พาณชิย กรมพฒันาธรุกจิการคา 
มอบรางวัลดีเดนสมาคมเหล็ก
แผนรีดเย็นไทย และสมาคม
เหล็กแผนรีดรอนไทย ภายใน
งาน ‘Together is Power 2018 
: Connecting the Future’ เพื่อ
เชดิชเูกยีรตแิละสรางขวญักาํลงั
ใจใหแกสมาคมการคาไทย ชวย
เสริมพลังขับเคลื่อนใหเติบโต
แขงขันได
 กระทรวงพาณชิย โดยกรม
พัฒนาธุรกิจการคา จับมือสภา
หอการคาแหงประเทศไทยจัด
งาน ‘Together is Power 2018 
: Connecting the Future’ มอบ
รางวัลสมาคมการคาดีเดน 24 
สมาคม  อานตอ น.4

จัดการธรุกจิเปนเลศิ
พาณชิยมอบรางวลั
สมาคมการคาดีเดน
ส.เหลก็รดีเยน็-รอน

    WCE รุกรับงานสะพานรถไฟ 117 ลานบาท    บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หรือ WCE รับงานผลิตและ
ประกอบโครงสรางสะพานรถไฟ โครงการรถไฟทางคู ประจวบครีขีนัธ-ชมุพร (สญัญาที ่1) ชวงประจวบฯ-บางสะพานนอย 
จํานวนทั้งหมด 8 สะพาน โดยดําเนินการผลิตจากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมดทุกขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการทําแบบ 
วาดแบบ ตัดชิ้นสวน การผลิตและทดลองประกอบโครงสรางเสมือนจริง มูลคารวมทั้งสิ้น 117 ลานบาท นับเปนครั้งแรกที่
บริษัทฯ ขยายธุรกิจการผลิตสะพานรถไฟเหล็กจํานวนมากที่สุด

X

กิจการรวมคา เค.เอส-ซี เชื่อมือ 
WCE ผลติและประกอบโครงสราง
สะพานรถไฟเหล็ก “โครงการ
รถไฟทางคู ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร
(สัญญาที่ 1)” เสนทางประจวบฯ-
บางสะพานนอย มูลคา 117 ลานบาท
จํานวน 8 สะพาน ผูบริหารชูจุดเดน
เลือกใชวัสดุเหล็กแผนจากกลุม
เหล็กสหวิริยา นํามาผลิตชิ้นสวน
สะพาน ซึ่งสามารถผลิตตาม
ขนาดได  ประหยัดเวลาการทํางาน
ลดสวนสญูเสยีจากการผลติ ชวย
ลูกคาประหยัด เริ่มผลิตเดือน
ตุลาคม 61 คาดแลวเสร็จและ  
สงมอบงานเดือนกันยายนปหนา
     นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสท
โคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE ผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรม
การออกแบบ จัดสรางงาน งาน
ซอมบํารุง งานโครงการ และงาน
ประกอบโครงสรางโลหะ เปดเผย
วา “เมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2561 WCE 
ไดลงนามในสัญญา    อานตอ น.2

นิเทศ7ร.ร.กองทุนสหวิริยาฯมุงตามแผน
คณะกรรมการโครงการกองทุน
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน ลงพื้นที่นิเทศ
ติดตามผล 7 โรงเรียนในโครงการ 

“กองทุนสหวิริยา” ไดแก โรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บานคลอง
ลอย บานเขามัน บานสวนหลวง บา
นวังนํ้าเขียว อนุบาลบางสะพาน 

และบานทองมงคล เพื่อใหกําลังใจ
ในการดําเนินงาน แนะนําแนวทาง 
และคําปรึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ป ที่วางไว เผยทุก
โรงเรยีนมกีารเดนิหนาตามแผนทีต่ัง้
ไว คาดสามารถสาํเรจ็ตามเปาทีว่าง
ไวกอนประเมินผลอีกครั้งในเดือน
มิถุนายนปหนา
 เมื่อเร็วๆ นี้  คณะกรรมการ
โครงการกองทนุสหวริยิารวมพฒันา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบ
ดวย ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
จากสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  อานตอ น.2
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WCE                 ต่อจากหน้า 1

กองทุนสหวิริยา   ต่อจากหน้า 1
   

 

รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�
ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 (สพป.
ปข.1) คณะศกึษ�นเิทศก ์พรอ้มดว้ยน�งศศธิร 
พิริยกิจ ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ สำ�นักก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนและสื่อส�ร
กลุม่  บรษิทั  สหวริยิ�สตลี
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ เอสเอสไอ ในฐ�นะ    
ผู้บริห�รกลุ่มเหล็กสหวิริย�
ร่วมนิเทศติดต�มผลก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�รกองทุน
สหวิริย�ร่วมพัฒน�คุณภ�พ
ก�รศึกษ�บ�งสะพ�น ประจำ�
ปี 2559 - 2561 โดย รุ่นที่ 7 ได้แก่ โรงเรียน
สม�คมเลข�นุก�รสตรี 1 โรงเรียนบ้�นคลอง
ลอย โรงเรียนบ้�นเข�มัน และโรงเรียนบ้�น
สวนหลวง รุ่นที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้�นวังนำ้�
เขียว และ โรงเรียนอนุบ�ลบ�งสะพ�น และ
รุ่นที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนบ้�นทองมงคล เพื่อให้
คำ�แนะนำ�และปรกึษ�ก�รดำ�เนนิง�นใหบ้รรลุ
ต�มแผนที่มีก�รเขียนไว้
  นางศศิธร พิริยกิจ ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ 
สำ�นักก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและสื่อส�รกลุ่ม 
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ เอสเอสไอ ผู้บริห�รกลุ่มเหล็กสหวิริย� 
กล่�วว่� “จ�กก�รนิเทศและติดต�มผลก�ร

ดำ�เนนิง�นสถ�นศกึษ�ทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกให้

ไดร้บัทนุสนบัสนนุพฒัน�สถ�นศกึษ� ระยะ 3 

ป ีภ�ยใตโ้ครงก�รกองทนุสหวริยิ�รว่มพฒัน�

คณุภ�พก�รศกึษ�บ�งสะพ�น ประจำ�ป ี2559-

2561 ในครัง้นี ้ดฉินัเหน็ถงึคว�มตัง้ใจของคณะ

กรรมก�รโครงก�รฯ ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�และ

คณะครทูกุท�่น
ที่ต้องก�รให้ผล
ก�รดำ�เนินง�น
เปน็ไปต�มแผน
พัฒน�คุณภ�พ
ก�รศกึษ� ระยะ 
3 ป ีทีไ่ดน้ำ�เสนอ
ไวก้บัท�งกลุม่เหลก็สหวริยิ� ดฉินัในน�มของ
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ขอขอบคุณทุกท่�นที่เล็ง
เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รขับเคลื่อนพัฒน�
คณุภ�พก�รศกึษ�ในอำ�เภอบ�งสะพ�น ดว้ย
โครงก�รกองทุนสหวิริย�ร่วมพัฒน�คุณภ�พ
ก�รศึกษ�บ�งสะพ�น และขอเป็นกำ�ลังใจให้

กับผู้บริห�รสถ�นศึกษ�และคณะครูทุกท่�น 

ให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จ

อย่�งที่ตั้งใจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูก

หล�นช�วบ�งสะพ�นต่อไป”

  นางสาววีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�น (สพฐ.) 
กล่�วว่� “ขอ
ชื่นชมผู้อำ�นวย
ก � ร โ ร ง เ รี ย น
แ ล ะ ค ณ ะ ค รู
ทั้ง 7 โรงเรียน
ที่มีคว�มมุ่งมั่น

ตั้งใจในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนระยะ 3 ปีที่
ไดน้ำ�เสนอไวก้บักลุม่เหลก็สหวริยิ� โดยแตล่ะ
โรงเรียนต่�งมีเป้�หม�ยที่แตกต่�งกันออก
ไป แต่ท้�ยที่สุดแล้ว ต่�งก็มุ่งหวังที่จะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
  โดยโรงเรียนสม�คมเลข�นุก�รสตรี 1 

มุง่เนน้ใหน้กัเรยีนมผีลก�รเรยีนดแีละมอี�ชพี 
โรงเรียนบ้�นคลองลอย มุ่งเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้ก�รเกษตร เพื่ออ�ห�รกล�งวันต�ม
แนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้�น
เข�มัน มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พอ�ชีพเพื่อ
คว�มพอเพยีง โรงเรยีนบ�้นสวนหลวง มุง่เนน้

ก�รยกระดบัผลสมัฤทธิท์�ง
ก�รเรียนโดยใช้รูปแบบก�ร
สอน “ห้องเรียนกลับด้�น 
Flipped Classroom” 
      โรงเรียนบ้�นวังนำ�้เขียว
เน้นก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษ� โรงเรียนอนุบ�ล
บ�งสะพ�น เน้นก�รยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนและ
ส่งเสริมคว�มเป็นเลิศท�ง

วิช�ก�ร 4 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ (อังกฤษ-ไทย-
คณิต-วิทย์) และโรงเรียนบ้�นทองมงคล มุ่ง
เน้นก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
ควบคู่ไปกับอ�ชีพ โดยแต่ละโรงเรียนอ�จมี
บ�งจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย แต่โดย
ภ�พรวมแล้วโรงเรียนส�ม�รถปฏิบัติง�นได้
เป็นที่น่�พอใจ มีเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น
ชัดเจนม�กขึ้น มีก�รนำ�ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมก�รไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ขอเป็นกำ�ลังใจ
ใหท้กุโรงเรยีนส�ม�รถดำ�เนนิง�นต�มแผนได้
อย�่งร�บรืน่  และเชือ่ว�่จะสำ�เรจ็ผลต�มระยะ
เวล�ที่ระบุไว้ต�มแผนก่อนมีก�รประเมิน
ติดต�มอีกครั้งในเดือนมิถุน�ยนปี 2562”

ให้ดำ�เนินง�นผลิตและประกอบโครงสร้�ง
สะพ�นเหล็ก ก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟท�งคู่  
เส้นท�งประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญ�ที่ 1) 
ช่วงประจวบฯ-บ�งสะพ�นน้อย จ�กกิจก�ร
ร่วมค้� เค.เอส-ซี มูลค่�ง�นรวม 117 ล้�นบ�ท
นบัเปน็ครัง้แรกทีบ่รษิทัฯ ขย�ยธรุกจิก�รผลติ
สะพ�นรถไฟเหล็กจำ�นวนม�กที่สุด ส�ม�รถ
สร้�งคว�มเชื่อมั่น และให้คว�มไว้ว�งใจต่อ
คุณภ�พก�รให้บริก�รของธุรกิจได้ในตล�ด
ส�กล ค�ดว่�โครงก�รนี้จะใช้เหล็กแผ่น
ปริม�ณทั้งหมด 590 ตัน และเหล็กรูปพรรณ
อื่นๆ 650 ตัน รวมนำ้�หนักเหล็กในโครงก�รนี้ 
1,230 ตัน และดำ�เนินก�รจะแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบง�นภ�ยในปี 2562”
  “WCE เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� นอกจ�กเป็นผู้ เชี่ยวช�ญง�น
วิศวกรรมก�รออกแบบ จัดสร้�งง�น และง�น
ซอ่มบำ�รงุ ยงัใหบ้รกิ�รง�นประกอบโครงสร�้ง
เหล็กม�อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ ก�รประกอบ
โครงสร�้งอ�ค�รเหลก็สำ�เรจ็รปู ใชส้ำ�หรบัเปน็
อ�ค�รคลังสินค้�บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ TCRSS ซึ่งได้ส่งมอบง�น
ไปแล้วเมื่อเดือนเมษ�ยน 2561และเดือน
ตุล�คมที่ผ่�นม� WCE ได้ดำ�เนินก�รผลิต
โครงสร้�งจ�นด�วเทียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์
กล�ง 40 เมตรเพิง่แลว้เสรจ็ เตรยีมประกอบตดิ
ตัง้ทีศ่นูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�หว้ยฮอ่งไคร ้อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2562” 
  สำ�หรับโครงก�รดังกล่�ว เป็นโครงก�ร
ผลิตและประกอบโครงสร้�งสะพ�นเหล็ก 

ก่อสร้ �ง เส้นท�งรถไฟท�งคู่  เส้นท�ง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญ�ที่ 1) ประเภท
รุ่นสะพ�น (U-20 รุ่นเหล็กกล่องรูปพรรณ) ช่วง
ประจวบฯ-บ�งสะพ�นนอ้ย จ�กกจิก�รรว่มค�้ 
เค.เอส-ซ ีหรอื KS-C Joint Venture ผูเ้สนอร�ค� 
และชนะก�รประมูลง�นก่อสร้�งในสัญญ�นี้
(สัญญ�ที่ 1) มูลค่�ง�นทั้งสัญญ�เป็นจำ�นวน 
6,579.91 ล้�นบ�ท แยกเป็นส่วนของง�น

โครงสร้�งสะพ�นเหล็กที่ WCE ได้รับ รวม
มูลค่� 117 ล้�นบ�ท โดยได้ดำ�เนินง�นผลิต
และประกอบโครงสร้�งสะพ�นรถไฟเหล็ก
ในเส้นท�งดังกล่�ว จำ�นวนทั้งสิ้น 8 สะพ�น 
โดยสะพ�นทั้งหมดมีระยะคว�มย�ว 4 ขน�ด
ต่�งๆ ได้แก่ สะพ�นรถไฟคว�มย�ว 40 เมตร 
(จำ�นวน 4 สะพ�น) สะพ�นรถไฟคว�มย�ว 
50 เมตร (จำ�นวน 2 สะพ�น) สะพ�นรถไฟ

คว�มย�ว 60 เมตร (จำ�นวน 1 สะพ�น) และ
สะพ�นรถไฟคว�มย�ว 70 เมตร (จำ�นวน 1 
สะพ�น) ซึ่ง WCE ได้รับคัดเลือกว่�จ้�งให้เป็น
ผู้ผลิตสะพ�นรถไฟเหล็กทั้งหมดในสัญญ�นี้
  กิจก�รร่วมค้� เค.เอส-ซี เป็นผู้ประกอบ
กจิก�รรบัเหม�กอ่สร�้งอ�ค�ร อ�ค�รพ�ณชิย ์
อ�ค�รที่พักอ�ศัย สถ�นที่ทำ�ก�ร ถนน และ
สะพ�น ไดร้บัสญัญ�ประมลูง�นกอ่สร�้งจ�ก

หนว่ยง�นท�งภ�ครฐั โดยกลุม่โครงสร�้งง�น
พื้นฐ�น ฝ่�ยโครงก�รพิเศษและก�รก่อสร้�ง 
ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ซึ่งเป็น
ผูช้นะก�รประมลูโครงก�รดงักล�่ว ดำ�เนนิก�ร
ก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟท�งคู่ เส้นท�งประจวบ
คีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญ�ที่ 1) ช่วงประจวบฯ-
บ�งสะพ�นน้อย (ระยะท�งรวม 88 กิโลเมตร)   
  ผู้ส่ือข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น

ว่� ก�รก่อสร้�งโครงสร้�งสะพ�นเหล็กใน
โครงก�รรถไฟท�งคู ่เสน้ท�งประจวบครีขีนัธ-์
ชุมพร (สัญญ�ที่ 1) นี้ จะดำ�เนินก�รผลิตทุก
ขัน้ตอนจ�กโรงง�น WCE บ�งสะพ�นทัง้หมด 
ไดแ้ก ่ขัน้ตอนก�รทำ�แบบ ว�ดแบบ ตดัชิน้สว่น
ก�รผลิตและทดลองประกอบโครงสร้�ง
เสมือนจริง ยกเว้นก�รชุบกัลว�ไนซ์ เท่�นั้น 
ตอ้งนำ�สง่ชิน้สว่นไปชบุทีโ่รงง�นจงัหวดัชลบรุ ี
และจงึสง่มอบโครงสร�้งชิน้สว่นไปตดิตัง้ต�ม
สถ�นที่กำ�หนด รวมระยะเวล�ประม�ณ 11 
เดือน (ตุล�คม 2561 - กันย�ยน 2562) โดย
ลูกค้�และผู้ว่�จ้�งส�ม�รถเข้�ตรวจสอบ
คุณภ�พง�นที่โรงง�น WCE ได้ตลอดเวล�ที่
ดำ�เนินก�รผลิต 
  และเพื่อสร้�งจุดแข็ง - จุดเด่น ในง�น
โครงสร�้งขน�ดใหญแ่ละก�รขย�ยตล�ดง�น
ผลิตสะพ�นรถไฟเหล็ก ในโครงก�รรถไฟท�ง
คู ่ทีร่ฐับ�ลผลกัดนัก�รกอ่สร�้งง�นในประเทศ  
บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ได้เลือก
ใช้วัสดุเหล็กแผ่นจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย� นำ�
ม�ผลิตชิ้นส่วนสะพ�น ซึ่งส�ม�รถผลิตต�ม
ขน�ดคว�มกว้�ง-ย�ว (Cut to Site) ส�ม�รถ
ประหยดัเวล�ในก�รทำ�ง�นม�กขึน้ เมือ่เทยีบ
กบัก�รผลติโดยใชเ้หลก็ขน�ดม�ตรฐ�นทัว่ไป 
ลดส่วนสูญเสียจ�กก�รผลิต ทำ�ให้ลูกค้�
ประหยัดได้ม�กขึ้นอีกด้วย
  “ท้ังห�กท่�นใดสนใจ หรือมีคว�มต้องก�ร
ในง�นก่อสร้�งง�นโครงสร้�งเหล็กอื่นๆ  
ส�ม�รถติดต่อและปรึกษ�เร�ได้ตล�ดเวล�
ทำ�ก�ร ทั้งที่สำ�นักง�นใหญ่กรุงเทพ และที่
โรงง�น”
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

	 เอสเอสไอ	ร่วมกับบ้านนาผักขวง	 จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา
ทำาความดีที่บ้านนาผักขวง
	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	ร่วมกับ	สภาเด็กและ
เยาวชนตำาบลกำาเนดินพคณุ	และชมุชนบา้นนาผกัขวง	หมูท่ี	่2	ต.กำาเนดินพคณุ	จดักจิกรรม
เยาวชนจิตอาสาทำาความดีที่บ้านนาผักขวง	 ร่วมกันทำาความสะอาดห้องนำ้า	 และปรับ							
ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดนาผักขวง	และโรงเรียนวัดนาผักขวง	เพื่อเตรียมสถานที่ให้กับ
ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2561	ที่วัดนาผักขวง	และ
โรงเรยีนวดันาผกัขวง	โดยมเียาวชน	และชาวบา้นนาผกัขวงสนใจเขา้รว่มกจิกรรม	จำานวน
กว่า	50	คน

X
 

ต่อยอดวิสาหกิจ   ต่อจากหน้า 1   

 

และสภาผู้นำาชุมชนในพ้ืนท่ี	4	ตำาบล	16	หมู่บ้าน	
จำานวน	45	คน	โดยได้รับเกียรติจากผู้เช่ียวชาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	เป็นวิทยากรบรรยาย	ผู้บริหารฯ	ม่ันใจ
ใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งได้
	 	 ผู้ส่ือข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	
รายงานว่า	เม่ือวันท่ี	25-27	ตุลาคม	2561	กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา	 ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ	 และศึกษาดูงานในแนวคิดการ
ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน	 มี
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพ	สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน	และสภาผู้นำาชุมชนให้เพ่ิมข้ึน	
ภายใต้	 “โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารชุมชนด้วยการวิจัยอบรม	ดูงาน	ประชุม	
แลกเปล่ียน	 พัฒนาระบบ	การต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจ	 ส่ือสาร	ทำาแผนธุรกิจ”	 โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาได้สนับสนุน	และให้ความร่วมมือใน
การรว่มพฒันาความรู	้จดัหาวสัดอุปุกรณ	์รวม
ถงึจดัหาเจา้หนา้ทีอ่ำานวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาดำาเนินกิจกรรม	ณ	จังหวัดเพชรบุรี	
จงัหวดัสมทุรสาคร	และจงัหวดัสมทุรสงคราม	
(3	 วัน	 2	 คืน)	 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน	และสภาผู้นำาชุมชน	ในพื้นที่	4	
ตำาบล	16	หมู่บ้าน	ได้แก่	ตำาบลธงชัย	จำานวน	
11	คน	(บ้านทางสาย,	บ้านชัยมงคล	และบ้าน
ดอนสงู),	ตำาบลแมร่ำาพงึ	จำานวน	8	คน	(บา้นทา่
ขาม,	บ้านท่ามะนาว	และบ้านทุ่งลานควาย),	
ตำาบลกำาเนดินพคณุ	จำานวน	8	คน	(บา้นตลาด
บางสะพาน,	ชมุชนสวนฉตัร,	บา้นหนองตาจา่,	
บา้นดอนทอง	และบา้นระหาร)	และตำาบลพงศ์
ประศาสน์	จำานวน	18	คน	(บ้านม้าร้อง,	บ้าน
ฝา่ยทา่,	บา้นชะมว่ง,	บา้นหลกัเมอืง	และบา้น
ทุ่งนุ่น)	จำานวนทั้งสิ้น	45	คน	เข้าร่วมกิจกรรม 
	 	 สำาหรับโครงการดังกล่าว	ประกอบไปด้วย
กิจกรรม	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ในวันท่ี	 25	 ตุลาคม	
เป็นการฟังบรรยายข้อมูล	 เร่ือง	 “ก้าวต่อไป
อย่างย่ังยืน	ของสภาผู้นำาชุมชน	และธนาคาร
ชุมชน”	 รับเกียรติบรรยายโดย	ผศ.ดร.กิติชัย	
รัตนะ	อาจารย์ประจำาภาควิชาอนุรักษ์วิทยา	
คณะวนศาสตร์		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชน	 เพ่ิมเติม
ความรู้ในเร่ืองการวางแผน	 ค้นหาตัวตน	การ
วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง	และแนวทางท่ี
เหมาะสมในการดำาเนินงาน	พร้อมท้ัง	 ระดม
ความคิดเห็น	 และสรุปบทเรียนร่วมกัน	ณ	

เรือนธารารีสอร์ท	 อ.ท่ายาง	 จ.เพชรบุรี	 โดย
บรรยากาศในการเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นไป
อย่างคึกคัก	ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นพร้อม
ได้รับแนวทางในการดำาเนินงาน	สามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนตนเองได้	
	 	 ต่อจากน้ันวันท่ี	26	ตุลาคม	นำาคณะสภา
ผู้นำาชุมชน	และธนาคารชุมชน	ร่วมศึกษาดูงาน
ในแนวคิดการต่อยอดการดำาเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชน	 ผ่านการฟังบรรยายข้อมูล	 และเย่ียม
ชมการดำาเนินงานของกลุ่ม	 จำานวน	 3	 แห่ง	
ได้แก่	1.บ้านสหกรณ์	หมู่	3	ต.โคกขาม	อ.เมือง	
จ.สมุทรสาคร	 เร่ือง	 “การบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์”	 2.กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านนาขวาง	หมู่	5	ต.กาหลง	อ.เมือง	

จ.สมุทรสาคร	 เร่ือง	 “การสร้างเครือข่าย	และ
การตลาด”	และ	 3.บ้านชายทะเลรางจันทร์”	
หมู่	 4	ต.นาโคก	อ.เมือง	 จ.สมุทรสาคร	 เร่ือง	
“กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	 วิถีชีวิตริมทะเล”	
ซ่ึงกิจกรรมในวันน้ีคณะตัวแทนกรรมการฯ	 ได้
รับความรู้อย่างเต็มท่ี	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไปกับชุมชน
	 	 กิจกรรมวันสุดท้าย	วันท่ี	27	ตุลาคม	ได้รับ
เกียรติจาก	อาจารย์วันชัย		เจือบุญ	และอาจารย์
เลิศลักษณ์	 เจริญสมบัติ	อาจารย์ประจำาคณะ

วิทยาการจัดการ		มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นวิทยากรร่วมกันบรรยาย	เรื่อง	“แนวคิด
ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ”	พร้อมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น		และให้คำาปรึกษาถาม	-	ตอบ
ข้อสงสัย	 เพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด	 ณ	 บ้านท้ายหาดรีสอร์ท	 อ.เมือง	
จ.สมทุรสงคราม	กอ่นนำาคณะสภาผูน้ำาชมุชน
และธนาคารชุมชน	 เดินทางกลับอำาเภอ
บางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นางศศิธร พิริยกิจ	 ผู้เช่ียวชาญพิเศษ	
สำานักการพัฒนาอย่างย่ังยืนและส่ือสารกลุ่ม	
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดีสตรี	จำากัด(มหาชน)	
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	พร้อมกล่าวว่า	
“โครงการ	ศึกษาและพัฒนาศักยภาพธนาคาร

ชุมชนด้วยการวิจัย	ดูงาน	ประชุม	แลกเปล่ียน	
พัฒนาระบบการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ	 ส่ือสาร	
ทำาแผนธุรกิจ	 โดยผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ	เร่ือง	“ก้าวต่อไปอย่างย่ังยืน	ของสภาผู้นำา
ชุมชน	และธนาคารชุมชน”	และการศึกษาดูงาน
ภายใต้	“แนวคิดต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ”	เป็น
อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจ
จริงของกลุ่มเหล็กสหวิริยา	 ท่ีพร้อมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำา
ชุมชน	 คณะกรรมการสภาผู้นำาชุมชน	 และ

คณะกรรมการธนาคารชุมชน	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
บุคลากรท่ีสำาคัญของชุมชนและหมู่บ้านท่ีจะ
เป็นผู้ขับเคล่ือนให้ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน	 โดยเฉพาะการดำาเนินงานการ						
ต่อยอดธุรกิจในชุมชน	 เน่ืองจากการต้ังกลุ่ม
ธนาคารชุมชนข้ึนมาน้ัน	 เพ่ือใช้เป็นแหล่งทุน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	รวม
ไปถึงการพัฒนาหมู่บ้าน	 โดยหวังว่ากิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	และการศึกษาดูงาน
ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อตัวแทนคณะ
กรรมการท่ีมาร่วมกิจกรรมในวันน้ี	และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” 
  นางสมร  เปรมเจริญ	ตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านตลาดบางสะพาน	(ฝ่ายบัญชี)
ตำาบลกำาเนิดนพคุณ	ให้สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าวฯ
ว่า	“ตนเองรู้สึกดีใจที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้นำามาศึกษาดูงาน	 เป็นการเปิดโอกาสให้
ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 เช่น	การรวมกลุ่มเพ่ือแลก
เปล่ียนความคิดเห็น	การดูแลช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันระหว่างตัวแทนคณะกรรมการฯ	และ
สิ่งต่างๆ	ที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้จะนำากลับ
ไปปรับเพื่อใช้ต่อยอดกับธนาคารชุมชน	และ
ชมุชนของเรา	รวมถงึกจิกรรมดีๆ 	แบบนีอ้ยาก
ให้ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป”
  นางมณี ภักดีเสมอ	 ผู้จัดการธนาคาร
ชุมชนบ้านทุ่งลานควาย	และคณะกรรมการ
สภาผู้นำาชุมชนบ้านทุ่งลานควาย	ตำาบลแม่รำาพึง
กล่าวว่า	 “ชุมชนบ้านทุ่งลานควายเป็นพ้ืนท่ี
เล็กๆ	 มีประชากรจำานวนน้อย	 จึงไม่สามารถ
ยกจุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดธุรกิจได้มาก	
ท้ังน้ี	มีโอกาสได้มาศึกษาดูงาน	โดยจะนำาส่ิงท่ี
ชุมชนดำาเนินการมาปรับใช้ให้เหมาะสม	จะนำา
ตัวอย่างท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งเพิ่มขึ้นและเติบโตได้ในอนาคตค่ะ”
  นางสาวนิภารัตน์ แก้วทอง	 คณะ
กรรมการธนาคารชมุชน	(ฝา่ยบญัช)ี	และคณะ
กรรมการสภาผู้นำาชุมชน	บ้านดอนสูง	ตำาบล
ธงชัย	กล่าวว่า	“รู้สึกดีใจ	และเต็มใจที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ	 ในครั้งนี้	 ซึ่งได้เรียนรู้ประสบ
การณใ์หม่ๆ 	ทีจ่ะกลบัไปพฒันาหมูบ่า้นได	้ใน
เรือ่งของการรวมกลุม่ทำางานเพือ่หมูบ่า้น	โดย
ความตั้งใจที่จะทำาให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง	
และอยากใหท้างกลุม่เหลก็สหวริยิาสนบัสนนุ
โครงการดีๆ 	แบบนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหช้มุชน
ได้มีความรู้ใหม่ๆ	กลับไปปรับใช้และพัฒนา
ชุมชนของตัวเองต่อไป”
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ประจําวันที่  1  ธันวาคม  25614 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา  วงษวานิช , นายมนินทร  อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง , นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

รับมอบรางวัล      ตอจากหนา 1

และผูบริหารสมาคมการคาดีเดน 6 ราย 
ประจําป 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติและสราง
ขวัญกําลังใจใหแกสมาคมการคาไทยที่มีการ
บริหารจัดการธุรกิจที่เปนเลิศตามมาตรฐาน
สากล อีกทั้งยังไดสรางผูนําที่มีความรูความ
สามารถเขาสูระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับ
เคลื่อนการคาของไทยใหเติบโตแขงขันได
อยางเขมแข็งทั้งตลาดในประเทศและตาง
ประเทศ
 ในการนี้ สมาคมเหล็กแผนรีดเย็นไทย ได
รบัรางวลัประเภทสมาคมการคาดเีดนรายมติิ
โดยสมาคมเหลก็แผนรดีเยน็ไทย  ไดรบั  3  มติิ
คือ 1) ผลสําเร็จตามพันธกิจ
2) คุณภาพการใหบริการ 
และ 3) การพัฒนาองคกร 
โดยมี  นายเชาวรัตน  จั่น-
ประดับ นายกสมาคม
เ ห ล็ ก แ ผ น รี ด เ ย็ น ไ ท ย 
เปนผูแทนรับมอบ และ
ส ม า ค ม เ ห ล็ ก แ ผ น รี ด
รอนไทย ไดรับ 1 มิติ คือ 
คุณภาพการใหบริการ 
โดย นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคม
เหลก็แผนรดีรอนไทย เปนผูแทนรบัมอบรางวลั
ดังกลาว จากนายกลินท สารสิน ประธาน
กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
พรอมกับไดรับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติว
รวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
ประธานและกลาวปาฐกถาเปดงาน เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 61 ณ โรงแรมดุสิตธานี
  นายเชาวรัตน  จ่ันประดับ  นายกสมาคม
เหลก็แผนรดีเยน็ไทย (ผูบรหิารบมจ.เหลก็แผน
รีดเย็นไทย) กลาววา “รูสึกภูมิใจที่สมาคมได
รับรางวัลสมาคมดีเดน เปนปที่ 3 ติดตอกัน 

โดยในปนี้ไดรับ 3 มิติ คือดาน 1) ผลสําเร็จ
ตามพันธกิจ 2) คุณภาพการใหบริการ และ 3) 
การพัฒนาองคกร 
  วิสัยทัศนของสมาคมคือ การชวยเหลือ 
ประสาน เผยแพรขาวสาร สรางมาตรฐาน และ
ยกระดับเหล็กไทย พันธกิจคือ การบริการให
คาํปรกึษาประสานความชวยเหลอืแกสมาชกิ 
ในการเจรจาปญหาหรือขอตกลงทางการคา
ใหความรู งานวจิยั งานวชิาการ ขาวสารความ
เคลื่อนไหวของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคา ยกระดับ
มาตรฐานสินคา เพื่อใหสามารถแขงขันได    
ในระดับสากล  ฝกอบรมและจัดสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ

และทักษะสําหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
เหล็ก สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
และผูสนใจทั่วไป
  สมาคมมีสมาชิกอยู 4 องคกร โดยมีการ
รวมกนัพฒันาดานตางๆ ใหบรรลตุามพนัธกจิ
ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง อาทิ 1) ผลสําเร็จตาม
พันธกิจ ไดแก การบริการและสมาชิกสัมพันธ
อยางทั่วถึง  การประสานงานกับภาครัฐและ
องคกรสาธารณะอยางสมํา่เสมอ  มกีารเชือ่ม
โยงเครือขายสมาคมการคาระหวางกลุม
ผูประกอบการเหล็ก มีสวนรวมตอสังคมและ

สาธารณชน 2) คุณภาพการใหบริการ ไดแก 
ความพึงพอใจในการใหบริการสมาชิก การ
ประสานงานกบัภาครฐั และ องคกรสาธารณะ
ที่เกี่ยวของ  3) การพัฒนาองคกร ไดแก การ
พัฒนาบุคลากรในสมาคมใหมีความรูความ
เขาใจเรื่องเหล็ก การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ เชน LINE Application เพื่อบริหาร
สมาชิก ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํา
กิจกรรมใหมใหสมาคมเขมแข็ง และการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 
ตรวจสอบได และถูกตองตามกฎหมาย จน
เปนผลที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้
  นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคม
เหล็กแผนรีดรอนไทย (ผูบริหารบมจ.สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี) กลาววา สมาคมเหล็กแผน     
รดีรอนไทยเปนสมาคมทีจ่ดทะเบยีนกอตัง้กบั
กรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2556  โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อส ง เสริม
การประกอบวิสาหกิจประเภทที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอน สนับสนุนและ
ชวยเหลือสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของ
ตาง ๆ รวมทั้งเจรจาทําขอตกลงกับบุคคล
ภายนอกเพือ่ประโยชนรวมกนัในการประกอบ
วิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค สอด
สองและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

การคาทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยว
กับสินคาที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให
เปนประโยชนแกการคา การเงิน เศรษฐกิจ 
หรือ ความมั่นคงของประเทศ 
  ปจจบุนัสมาคมฯ มสีมาชกิทัง้ผูผลติ และ
ผูใชสินคาเหล็กแผนรีดรอนรวม 9 บริษัท โดย
ในชวงระยะเวลากวา 5 ปที่ผานมาสมาคมฯ 
มีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ
รวมกันผลักดันนโยบายภาครัฐรวมกับกลุม 
7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก
ไทยจนมีนโยบาย และมาตรการตางๆเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กหลายมาตรการ
  สมาคมฯ เล็งเห็นวามีความพรอมใน
หลายๆ ดาน จึงไดลงสมัครประกวดสมาคม

ดีเดนเปนครั้งแรก ซึ่งได
รับรางวัลสมาคมดีเดน
มิติที่  3  ดานคุณภาพ
ของการใหบริการ ซึ่ ง
เปนดานที่สมาคมฯ ให
ความสําคัญ และมุงเนน
ทีจ่ะดูแลสมาชกิ และเปน
วตัถปุระสงคหลกัของการ
จัดตั้งสมาคม
         “และรูสึกยินดีเปน

อยางมากที่ไดรับรางวัล และจะพัฒนาสราง
ความแขง็แกรงใหกบัสมาคมเหลก็แผนรดีรอน
ตอไปอยางตอเนือ่ง และจะดาํเนนิการรวมกบั
สมาชิกของสมาคมเพื่อควารางวัลสมาคม
ดีเดนในดานตางๆ เพิ่มขึ้นในป 2562” นาย
นาวา กลาว
  ทัง้นี ้โดยผูสมคัรทีจ่ะไดรบัรางวลัสมาคม
ดเีดนจะตองมคีณุสมบตัทิีค่รบถวนอยางนอย 
1 ใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ผลสําเร็จตามกรอบ
พันธกิจของสมาคม มิติที่ 2 ความสามารถใน
การบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพของการให
บริการ และมิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ธ.ค. 61
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบ Network
 (1 อัตรา)
 วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา) 
 วิศวกรควบคุม (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ 
 (2 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา
 วิศวกรเคร่ืองกล / อุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ
• หัวหนางานโยธา  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิ ปวส. สาขาโยธา
• พนักงานชางเชื่อม / ชางประกอบ  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปวช.- ปวส. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม โลหะการ
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• พนักงานหอง LAB  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร
• พนักงานขับเครน  จํานวน 4 อัตรา
 วุฒิปวช.-ปวส. หรือมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานซอมบํารุงเครื่องกล จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางยนต ไฟฟา
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