
กลุมเหลก็สหวริยิา ผนกึสองโรงเรยีน “บางสะพาน
วิทยา-อนุบาลบางสะพาน” จัดกิจกรรมทวนเขม
ความรูกอนการสอบ O-NET ใหแกนักเรียนประถม
ศกึษาปที ่6 และมธัยมศกึษาปที ่6 ภายใตโครงการ
กลุมเหลก็สหวริยิา เตมิความฝน ปนความรู ประจาํ

ป 2563 และโครงการ และโครงการกองทนุสหวริยิา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน เพื่อ
เตรียมความพรอมเยาวชนบางสะพานกอนลงสนาม
เรียนรูกฎกติกาในการสอบ สงเสริมความรูและ  
เพิ่มความมั่นใจในการสอบ                 อานตอ น.4

กลุมเหล็กสหวิริยาหนุนเยาวชนบางสะพาน จัดเวทีติวเขมโอเน็ต

ปที่  11   ฉบับที่  185   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2563

Leading Innovative and Reliable Steel Company

WCE โชวผลงานวิศวกรรมผลิต ประกอบและติดตั้ง
จานดาวเทยีม “กลองโทรทรรศนวทิยแุหงชาต”ิ ใหญ
ที่สุดในเอเชียใต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 เมตร  
มูลคางาน 150 ลานบาท ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาต ิอาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ผูบรหิาร

เผยเปนความภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยที่มี
มาตรฐานและความสามารถดานวิศวกรรมขั้นสูง 
ทํางานวิศวกรรมในระดับภูมิภาคได  
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา 
บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       อานตอ น.2

   จานดาวเทยีมใหญทีส่ดุใน
เอเชียใต    บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียร่ิง
จํากัด หรือ WCE บริษัทในกลุมเอสเอสไอ 
โชวผลงานวิศวกรรมผลิต ประกอบ และ
ติดตั้งจานดาวเทียม “กลองโทรทรรศน
วิทยุแหงชาติ” ใหญท่ีสุดในเอเชียใต มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 40 เมตร มูลคางาน
150 ลานบาท ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ โดยไดติดตั้ง ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อใชเปนเครื่องมือดาราศาสตรวิทยุที่
ชวยเฝาระวังภัยพิบัติที่อาจสงผลกระทบ
ตอโลก รวมทั้งเปนเครื่องมือเพื่อสราง
บุคลากรและการสรางเทคโนโลยีใหมๆ 
ดวยโจทยทางดาราศาสตร และขยาย
ศักยภาพการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ

X

สงเสริมองคความรูคนรุนใหม
ดานการใชโครงสรางเหล็กให
เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมกอสรางไปพรอมกัน
“เอสเอสไอ” จดัประกวดผลงาน
ปริญญานิพนธเกี่ยวกับเหล็ก 
รอบคัดเลือกรับรางวัลการนํา
เสนอผลงานในโครงการ SSI for 
Young Engineers (SSI4YE2019) 
โดยมีผูสนใจเขารวมจํานวน 9 
ผลงาน จากหกมหาวิทยาลัย และ
มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คัดเลือก 4 ทีมเขารอบชิงชนะเลิศ
ผูบรหิารเผย ยนิดใีหความรู และ
เคล็ดลับการใชเหล็กในงาน
กอสรางที่นําไปใชงานไดจริง
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก    
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่วนัที่
18 กุมภาพันธ 2563   อานตอ น.3

SSIหนุนเยาวชนวิจัย
4ผลงานนพินธเดนชงิ
โครงการ“SSI4YEป3”

“เหล็กสหวิริยา” จัดเวทีสัมมนาผูขายประจําป
ยํา้4มาตรฐานคณุภาพ-ราคา-สงมอบ-บรกิาร

WCE เจง!
ผลิตจานดาวเทียมใหญสุดเอเชียใต

เนน 4 มาตรฐานผูขายทีส่าํคญัเปน
หลัก “SSI-TCRSS-WCE-PPC”     
รวมจัดประชุมสัมมนาผูขายประจํา
ป 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายจัดซื้อ
จัดจาง นโยบายการตอตานทุจริต
คอรัปชั่น และตั้งเปาหมายการ 

จัดซื้อจัดจางในป 2563 พรอมเปด
ประมูลจัดซื้อโครงการของบริษัท
ในกลุมเหล็กสหวิริยา พบปะแลก
เปล่ียนความคิดเห็นกับผูขาย รวมท้ัง
จัดพิธีมอบโลรางวัลผูขายดีเดน
ประจําป 2562 ใหแกผูขายจํานวน 

8 ราย และประกาศนยีบตัรจาํนวน 
24 ราย มีผูขายเขารวมงานกวา 
250 คน ณ สถานพักฟนและพักผอน
กองทพับก สวนสนประดิพัทธแหง
ที่ 2 อําเภอหัวหิน โดยต้ังเปาหมาย
การจัดซ้ือ ป 2563       อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

จานดาวเทียม      ต่อจากหน้า 1

หรอื WCE ดำ�เนนิธรุกจิใหบ้รกิ�รด�้นวศิวกรรม
สำ�หรับอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ได้แก่ ง�น
เครือ่งกล ไฟฟ�้ อเิลก็ทรอนกิส ์และง�นบรกิ�ร
แรงง�นในอตุส�หกรรม ทีต่อ้งใชค้ว�มรูค้ว�ม
ชำ�น�ญเฉพ�ะท�งโดยเฉพ�ะ ก�รผลิต ก�ร
ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่�งๆ ซึ่งมี
คว�มหล�กหล�ยท�งเทคโนโลยี รองรับและ
ตอบสนองตอ่อตุส�หกรรมหนกัทีม่เีทคโนโลยี
ก�รผลิตขั้นสูง โดยเดือนกรกฎ�คม 2560 ได้
รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รผลิต ประกอบ 
และติดตั้งจ�นด�วเทียม “กล้องโทรทรรศน์
วิทยุแห่งช�ติ” จ�กบริษัท เอ็มทีเมคค�
ทรอนิกส์ จำ�กัด (MT Mechatronics GmbH) 
สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี ขน�ดเส้นผ่�น
ศูนย์กล�ง 40 เมตร ขณะนี้ดำ�เนินก�รติดตั้ง
แล้วเสร็จ ณ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่อง
ไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อกล�งเดือน
กุมภ�พันธ์ ที่ผ่�นม�
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมก�ร  
ผู้จัดก�ร บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ 
กล�่วว�่ ต�มทีบ่รษิทัไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�ก
บริษัท เอ็มทีเมคค�ทรอนิกส์ จำ�กัด ประเทศ
เยอรมนั ใหเ้ปน็ผูผ้ลติ ประกอบ และตดิตัง้จ�น
ด�วเทียม “กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งช�ติ” 
ขน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�ง 40 เมตร สถ�บนัวจิยั
ด�ร�ศ�สตรแ์หง่ช�ต ิ(องคก์�รมห�ชน) (สดร.) 
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มูลค่�ง�นก่อสร้�ง 150 ล้�นบ�ท

ซึ่งถือเป็นจ�นด�วเทียมขน�ดใหญ่ที่สุดใน
เอเชียใต้นั้น ขณะนี้ ก�รผลิตและประกอบ
จ�นรับสัญญ�ณนำ้�หนักรวมกว่� 265 ตัน    
ได้แล้วเสร็จ และยกขึ้นไปติดตั้ง (Big Lift) บน
อ�ค�รควบคุมก�รทำ�ง�นหอสังเกตก�รณ์
ด�ร�ศ�สตร์วิทยุแห่งช�ติ ที่มีคว�มสูงจ�ก  
พื้นดิน 20 เมตร รวมถึงติดตั้งข�รับสัญญ�ณ 
(THU & Tetrapod legs) บนจ�นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อกล�งเดือนกุมภ�พันธ์  เหลือเพียงก�ร

ถ่วงนำ้�หนักสำ�หรับสร้�งสมดุลของจ�น
ขณะปรับองศ�รับสัญญ�ณ ค�ดว่�จะแล้ว
เสร็จและส่งมอบให้แก่เจ้�ของง�นภ�ยใน
เดือนมีน�คม 2563 หลังจ�กนั้นทีมง�น 

X          “กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบฯ มอบเงิน
สนับสนุน จัดร้ิวขบวนอำาเภอบางสะพาน งาน“มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  
และงานกาชาด ประจำาปี 2563”    กลุ่มเหล็กสหวิริย� โดย น�ยจิร โชตินุชิต ประธ�น
คณะกรรมก�รนโยบ�ยเพือ่ก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนืฯ  กลุม่เหลก็สหวริยิ�  และคณะผูบ้รหิ�รบรษิทั
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จำ�กัด บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง
จำ�กัด มอบเงินสนับสนุนก�รจัดริ้วขบวนรถอำ�เภอบ�งสะพ�นในง�น “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองส�มอ่�ว และง�นก�ช�ด ประจำ�ปี 2563” จำ�นวน 100,000 บ�ท เพื่อส่งเสริม    
ก�รท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของอำ�เภอบ�งสะพ�นโดยมี น�ยเลิศยศ แย้มพล�ย น�ยอำ�เภอ
บ�งสะพ�น เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอบ�งสะพ�น เมื่อเร็วๆ นี้

X         นักศึกษาทวิภาคี
“กลุ่มเหล็กสหวิริยา -
ว.การอาชีพบางสะพาน”
แสดงผลงานโครงการ
สัมมนาวิชาการ-
ประกวดส่ิงประดิษฐ์
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ร่วม
พิธีเปิดโครงก�รประกวด

X
 
    กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาส่งเสริม
ท่องเท่ียวประจวบ-
คีรีขันธ์ สนับสนุน
จัดงานมหัศจรรย์
เมอืงสามอา่ว และ
งานกาชาด 2563    
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ร่วม
สนับสนุนก�รจัดง�น
ท่องเท่ียว ประจวบคีรีขันธ์

WCE จะร่วมทดสอบระบบก�รทำ�ง�นของ
จ�นด�วเทียมด้วย โดยต�มแผนง�นของ
สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติค�ดว่�จ�น
ด�วเทียมจะส�ม�รถเปิดใช้ง�นได้ภ�ยใน
เดือนกันย�ยนนี้
  ผูส้ือ่ข�่ว ร�ยง�นขอ้มลูจ�กสถ�บนัวจิยั
ด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ระบุ
ว่� “จ�นพ�ร�โบล่�เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 40 

เมตรนั้นมีนำ้�หนัก 250 ตัน ถูกออกแบบม�ให้
โครงสร้�งเรียบสมำ่�เสมอ ผิดพล�ดได้ไม่เกิน 
200 ไมครอน ในสภ�พแวดลอ้มปกต ิด�้นหลงั
ของกลอ้งฯ จะตอ้งมพีดัลมระบ�ยอ�ก�ศ และ

มีก�รหุ้มหรือเคลือบเพื่อทำ�ให้อุณหภูมิ
สมำ่�เสมอทั่วทั้งจ�น ใช้เทคนิคไมโครเวฟ 
โฮโลกร�ฟี (Microwave Holographic Technique)
ที่ใช้ด�วเทียมค้�งฟ้� (Geostationary Orbit 
Satellites) ในก�รตรวจสอบคว�มเรียบ
ผิวจ�น ที่ให้คว�มละเอียดสูงได้ต�มจุด
มุ่งหม�ย และกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่ง
ช�ติยังมีคว�มแม่นยำ�ในก�รวัดตำ�แหน่ง

ท้องฟ้� ด้วยค่�คว�มคล�ดเคลื่อนเพียง 6    
ฟิลิปด� ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่ก�รรับสัญญ�ณที่
มีประสิทธิภ�พ (Antenna aperture efficiency) 
ถึงร้อยละ 60 
  น�ยกิตติศักดิ์ กล่�วว่�นับเป็นคว�ม 
ภ�คภูมิใจของบริษัทคนไทยที่ส�ม�รถผลิต
ประกอบและติดตั้งจ�นด�วเทียมที่มีขน�ด
ใหญท่ีส่ดุของภมูภิ�ค มบีรษิทัในประเทศไทย
น้อยร�ยที่ส�ม�รถทำ�ง�นนี้ได้  ซึ่งต้องมี
ม�ตรฐ�นและคว�มส�ม�รถด้�นวิศวกรรม
ขั้นสูง ตั้งแต่ก�รออกแบบบนโปรแกรมคอม-
พิวเตอร์ ก�รคำ�นวณที่ถูกต้องแม่นยำ� ก�ร
จดัห�วสัดทุีม่คีณุภ�พแขง็แรงคงทนตอ่สภ�พ
แวดลอ้มและสภ�พอ�ก�ศ ก�รใชเ้ครือ่งจกัรที่
มสีมรรถนะสงูในก�รผลติ ก�รเชือ่มตอ่ชิน้ง�น
ก�รทดสอบชิ้นง�น เพื่อให้ชิ้นง�นแต่ละชิ้น
เข้�กันพอดี และไม่ประสบปัญห�จ�กก�ร
เคลื่อนที่ของจ�นด�วเทียม ทั้งหมดนี้บริษัท
ได้ใช้โรงง�น WCE อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์เปน็ฐ�นก�รผลติแลว้ขนย�้ย
ไปประกอบติดตั้งยังศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  จ�นด�วเทียม “กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งช�ตินี้จะเป็นเครื่องมือด�ร�ศ�สตร์วิทยุ
ทีช่ว่ยเฝ�้ระวงัภยัพบิตัทิีอ่�จสง่ผลกระทบตอ่
โลก รวมทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อสร้�งบุคล�กร
และก�รสร้�งเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยโจทย์ท�ง
ด�ร�ศ�สตร์ และขย�ยศักยภ�พก�รพัฒน�
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  “ทั้งนี้ ห�กท่�นใดสนใจ หรือมีคว�ม
ต้องก�รก่อสร้�งง�นโครงสร้�งอ�ค�ร รวมถึง
โครงสร้�งขน�ดใหญ่ ส�ม�รถติดต่อและ
ปรึกษ�ได้ตลอดเวล�ทำ�ก�ร ทั้งที่สำ�นักง�น
ใหญ่กรุงเทพฯ และท่ีโรงง�นอำ�เภอบ�งสะพ�น
โทร. 02 - 234 - 9889 และ 032 - 906 - 112 - 119 
ยินดีให้บริก�รและตอบทุกข้อสอบถ�มครับ”

สิ่งประดิษฐ์และสัมมน�วิช�ก�ร Show & Share วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�
ช่�งเทคนิคเพื่ออุตส�หกรรมเหล็กครบวงจร รุ่นที่ 12 / 2562 ต�มบันทึกข้อตกลงของกลุ่มเหล็กสหวิริย� 
ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) และวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น เพื่อพัฒน�
เย�วชนที่กำ�ลังศึกษ�ในวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�นให้มีทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถที่สอดคล้อง
และรองรับกับคว�มต้องก�รของกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก พัฒน�คุณภ�พหลักสูตรด้�นฝีมือแรงง�นใน
ชุมชนอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
 โดยมีคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย� เข้�ร่วมก�รประเมินผลง�นและก�รนำ�
เสนอโครงก�รของนักศึกษ�ระบบทวิภ�คี วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น จำ�นวน 23 คน 20 โครงก�ร ณ 
ห้องทองมงคล วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น

มหัศจรรย์เมืองส�มอ่�ว และง�นก�ช�ด ประจำ�ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ - 1 
มีน�คม 2563 เพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
ประจวบครีขีนัธใ์หเ้ปน็ทีรู่จ้กั พรอ้มเพิม่ศกัยภ�พด�้นก�รทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โดยมี น�ยพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศ�ล�กล�งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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ประจำ�วันที่  1  มีนนคม  2563 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

สัมมนาผู้ขาย        ต่อจากหน้า 1

เป็นจำ�นวนเงิน 3,900 ล้�นบ�ท
  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�นว่� 
เมือ่วนัที ่21 กมุภ�พนัธ ์2563 ทีผ่�่นม� บรษิทั สหวริยิ�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมกับ
บริษัทในกลุ่มประกอบด้วย  บริษัท  เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จำ�กัด
และบริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด จัดก�รประชุมสัมมน�
ผู้ข�ยประจำ�ปี 2563 เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบ�ยก�ร
จัดซื้อจัดจ้�ง รวมถึงก�รมอบร�งวัลผู้ข�ยดีเด่น
ประจำ�ปี 2562 โดยมีน�ยจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผูจ้ดัก�รใหญอ่�วโุส สำ�นกัจดัซือ้กลุม่ บรษิทั สหวริยิ�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วเปิดง�น ทั้งนี้ ได้
รบัเกยีรตจิ�กผูท้รงคณุวฒุ ิไดแ้ก ่อ�จ�รยพ์นดิ� ชกูลุ 
ผูต้รวจสอบบญัชแีละเปน็เจ�้ของเพจ “ม�ด�มฟนินี”่
และอ�จ�รย์ไกร  พิมลม�ศ  นักโภชนะวิทย�  และ
นักเคมีปฎิบัติ เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้กับผู้สนใจเข้�
ร่วมง�น โดยมีจำ�นวนทั้งสิ้น 250 คน ณ สถ�นพักฟื้น
และพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายจิร  โชตินุชิต  เปิดเผยกับผู้สื่อข่�ว “ข่�ว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่�ง�นสัมมน�ผู้ข�ยประจำ�ปี 
2563 นอกจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย�ชี้แจงนโยบ�ยและ
เป้�หม�ยก�รจัดซื้อจัดจ้�งในปี 2563 ครั้งนี้แล้ว เร�
ยงัเนน้ยำ�้ก�รดำ�เนนิธรุกจิโดยยดึหลกัก�รกำ�กบัดแูล
กิจก�รที่ดีและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืน รวมถึงก�รทุจริตคอรัปชั่นเป็นภัยร้�ย
ที่บั่นทอนทำ�ล�ยองค์กร และประเทศช�ติ ซึ่งจะไม่
ยอมรับหรือกระทำ�ก�รใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดย
จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยทั้งกฎหม�ยประเทศไทยและ
กฏหม�ยของต�่งประเทศอย�่งเครง่ครดั ต�มนโยบ�ย
คณะกรรมก�รบริษัท ท่ี 1/2557 ว่�ด้วยเร่ืองก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมรับฟังก�รบรรย�ยจ�ก       
ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ ได้แก่ อ�จ�รย์ พนิด� ชูกุล ผู้ตรวจ
สอบบัญชีและเป็นเจ้�ของเพจ “ม�ด�มฟินนี่” หัวข้อ 
“รวยได้ สไตล์มนุษย์เงินเดือน” เสริมคว�มรู้ก�ร
ว�งแผนท�งก�รเงินได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้�
ร่วมสัมมน�อย่�งม�ก

  และอาจารย์ ไกร พิมลมาศ นักโภชนะวิทย� 
และนักเคมีปฎิบัติ บรรย�ยหัวข้อ “เปลี่ยนกิน...ชีวิต
เปล่ียน” บอกถึงวิธีก�รรับประท�นอ�ห�รอย่�งเหม�ะสม
เพื่อสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง ‘สุขภ�พดีไม่มีข�ย        
ถ้�อย�กได้ต้องทำ�เอง’ 
  สำ�หรับกิจกรรมภ�ยในง�นมีจัดแสดงบูธ
นิทรรศก�รของกลุ่มเหล็กสหวิริย� (SSI-TCRSS-
WCE-PPC) เผยแพร่ข้อมูลองค์กร รวมถึงก�รนำ�เสนอ
โครงก�รของแตล่ะหนว่ยง�นภ�ยในบธูนทิรรศก�รให้
ผู้เข้�ร่วมสัมมน�ทร�บด้วย 
  ก�รจัดง�นดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ
แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็กบัผูข้�ย สร�้งคว�มสมัพนัธ์

อันดี คว�มเข้�ใจกระบวนก�รคัดเลือกผู้ข�ย และ
บทบ�ทหน้�ที่ผู้ข�ย รวมไปถึงมีก�รมอบร�งวัลผู้
ข�ยดีเด่นและใบประก�ศนียบัตรเชิดชูเกียรติของ
แต่ละบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 32 ร�งวัล ประกอบด้วย
ร�งวัลผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 8 ร�ย และ
ใบประก�ศนียบัตร จำ�นวน 24 ร�งวัล ทั้งนี้ เกณฑ์
กำ�หนดก�รตัดสินร�งวัลต้องมีม�ตรฐ�นสูง ดังนี้ 
1.ด�้นคณุภ�พสนิค�้ 2.ร�ค� ก�รสง่มอบสนิค�้ 3.ตรง
ต�มกำ�หนดเวล� และก�รบรกิ�ร รวมถงึมคีว�มรบัผดิ
ชอบตอ่สงัคม ซึง่เปน็สิง่ทีก่ลุม่เหลก็สหวริยิ�ใหค้ว�ม
สำ�คญัม�โดยตลอด และพธิมีอบโลร่�งวลัผูข้�ยดเีดน่
ใหแ้กผู่ข้�ยจำ�นวน 8 ร�ย และประก�ศนยีบตัรจำ�นวน 
24 ร�ย โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ 

  บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
มอบร�งวัลผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษัท 
P.S.M. BEARING CO.,LTD. และ GIANT TIRE & SER-
VICE CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 ร�งวัล
  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
มอบร�งวัลผู้ให้บริก�รดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่ 
บรษิทั JFE SHOJI TRADE (THAILAND) LTD. และ บริษัท 
APOLLO (THAILAND) CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 ร�งวัล
  บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด มอบร�งวัล
ผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษัท T.ENGINEERING
COMMERCIAL CO.,LTD. และ บริษัท SP CONSTRUCTION
& DEVELOPMENT LTD.,PART. รวมทั้งสิ้น 2 ร�งวัล

 

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด มอบร�งวัลผู้ข�ยดีเด่น
ประจำ�ปี 2562 ให้แก่ บริษัท MTS POWER ENGI-
NEERING  CO.,LTD. และ บริษัท K.S. BANGSAPHAN 
ENGINEERING CO., LTD. รวมทั้งสิ้น 2 ร�งวัล
  นายเชาวรัตน์  จ่ันประดับ  รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) ให้
สัมภ�ษณ์กับผู้สื่อข่�วว่� “สำ�หรับกิจกรรมปีนี้ได้ยก
ระดับรูปแบบก�รจัดง�นใหม่ เพื่อให้ทร�บถึงทิศท�ง
และแนวโนม้ต�่งๆ ในอตุส�หกรรมเหลก็ และค�ดหวงั
ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในแบบพันธมิตรและก�ร
ค�้ข�ย และเพิม่คว�มแปลกใหมท่ีเ่กดิขึน้ คอื มจีดับธู
นิทรรศก�รภ�ยในง�น ซึ่งมีประโยชน์ม�กสำ�หรับ         
ผู้ข�ยท่ีม�ร่วมกิจกรรม ทำ�ให้ผู้ข�ยได้ทร�บก�รดำ�เนิน

ง�นของกลุ่มเหล็กสหวิริย� และว�งแผนทำ�ง�นร่วมกัน
อกีทัง้มวีทิย�กรทีม่คีว�มรู ้คว�มชำ�น�ญในมติอิืน่ม�
บรรย�ยใหค้ว�มรูก้บัผูท้ีเ่ข�้รว่มง�น เชน่ ก�รว�งแผน
ด้�นก�รเงิน เรื่องของสุขภ�พ ซึ่งก�รจัดง�นในปีนี้
ไม่มุ่งแต่เพียงประโยชน์เรื่องก�รทำ�ธุรกิจ แต่ยังให้
ประโยชน์แก่ตัวผู้ข�ยเองด้วย”
  นายสุขุม ลือชายุทธ ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม ให้
สัมภ�ษณ์ว่� “บริษัท เค.ซี.มห�นคร เป็นตัวแทน
จำ�หน�่ยว�ลว์ของแบรนดป์ระเทศญีปุ่น่ และประเทศ
สหรัฐอเมริก� รู้สึกเป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่บริษัทฯได้
รับเชิญเข้�ร่วมง�นสัมมน�ผู้ข�ย วันนี้ได้คว�มรู้
เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ทั้งด้�นก�รว�งแผนเรื่องก�รเงิน 
เรื่องสุขภ�พ รวมถึงทร�บแผนก�รดำ�เนินง�นในปี 
2563 ของบริษัท สหวิริย�ฯ ด้วยว่�เป็นไปในทิศท�ง
ไหน และในฐ�นะผู้ข�ยจะดำ�เนินก�รว�งแผนให้
สอดคล้องต�มกันไปครับ”
  นายวสันต์ นันทไชย บริษัท ศูนย์ย�งใหญ่
และบริก�ร จำ�กัด หรือ Giant Tire & Service Company 
Limited เป็นผู้ได้รับร�งวัลผู้ข�ยดีเด่น เล่�คว�มรู้สึก
ว�่ “ดใีจม�กทีไ่ดร้บัร�งวลัผูข้�ยดเีดน่ประจำ�ปนีี ้โดย
บริษัทฯ เร�เป็นผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยย�งรถยนต์
ขน�ดใหญใ่หก้บับรษิทัของกลุม่เหลก็สหวริยิ�ม�โดย
ตลอด พร้อมยินดีจะจัดห�ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภ�พ
ให้กับบริษัทต่อไป และขอให้กลุ่มเหล็กสหวิริย�ผลิต
สนิค�้ทีม่คีณุภ�พแบบนีต้อ่ไป รวมถงึเปน็คูค่�้ทีด่ตีอ่
เรื่อยไปครับ”
  เช่นเดียวกับ นายปารินทร์ อุดมศักดิ ์บริษัท 
นำ้�มันอพอลโล (ไทย) จำ�กัด ได้รับร�งวัลผู้ข�ยดีเด่น
เช่นกัน กล่�วว่� “บริษัทฯ เป็นคู่ค้�กับบริษัทสหวิริย�
ม�หล�ยสิบปีแล้ว โดยยึดมั่นในเรื่องของคุณภ�พ
สินค้� ก�รขนส่ง รวมถึงก�รบริก�รหลังก�รข�ย
เป็นหัวใจสำ�คัญในก�รทำ�ธุรกิจกับลูกค้�เสมอ และ
ร�งวัลนี้เปรียบเสมือนผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นว่�
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริก�รจริงๆ พร้อมบอก
อกีว�่บรษิทัฯ จะเปน็คูค่�้ทีพ่ฒัน�ไปพรอ้มกนั ฝ�่ฟนั
อุปสรรคธุรกิจไปด้วยกัน” 
  ทัง้นี ้กลุม่เหลก็สหวริยิ�ตัง้เป�้ก�รจดัซือ้ป ี2563 
เป็นจำ�นวนเงิน 3,900 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น ก�รจัดซื้อ
สินค้�ทั่วไป 3,600 ล้�นบ�ท สินค้�ชุมชนจ�กอำ�เภอ
บ�งสะพ�น 300 ล้�นบ�ท

หนุนเยาวชนวิจัย  ต่อจากหน้า 1
 
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 
เอสเอสไอ จัดโครงก�ร Structural Steel Improvement
(SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE 2019 ประกวด
ผลง�นปริญญ�นิพนธ์เก่ียวกับเหล็กของนิสิต นักศึกษ�
ชัน้ปทีี ่4  คณะวศิวกรรมศ�สตร ์ ส�ข�วศิวกรรมโยธ�
รอบคัดเลือกรับร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�น (Proposal)
ซึ่งมีผู้สมัครร่วมโครงก�รทั้งสิ้น 9 ผลง�น จ�ก 6 มห�-
วิทย�ลัย ได้แก่ มห�วิทย�ลับบูรพ� มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี  มห�วิทย�ลัยเกษตร-
ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ มห�วิทย�ลัยวลัย
ลกัษณ ์และมห�วทิย�ลยัมหดิล  โดยมคีณะกรรมก�ร
ผู้ทรงวุฒิ  ประกอบด้วย  น�ยวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเหล็กและเหล็กล้�แห่งประเทศไทย
ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งช�ติ และน�ยณัฐพล สุทธิธรรม
ผู้จัดก�รทั่วไป ด้�นพัฒน�ธุรกิจเหล็กก่อสร้�ง บริษัท 
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ช่วยให้คำ�แนะนำ�
และพิจ�รณ�ตัดสินจำ�นวน 8 ผลง�นผ่�นเข้�รอบ 
พร้อมรับทุนสนับสนุนสำ�หรับทำ�ปริญญ�นิพนธ์ ทีม
ละ 25,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 200,000 บ�ท 
  น�ยณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดก�รทั่วไป ด้�น
พัฒน�ธุรกิจเหล็กก่อสร้�ง เอสเอสไอ ให้สัมภ�ษณ์
กับผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่�โครงก�ร 
SSI for Young Engineers (SSI4YE2019) จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษ�ซึ่งจะก้�วไปเป็นผู้ประกอบ
ก�รในกลุ่มอุตส�หกรรมก่อสร้�งในอน�คต พร้อม
พฒัน�นวตักรรมและองคค์ว�มรูด้�้นก�รใชโ้ครงสร�้ง
เหลก็ใหเ้กดิประสทิธภิ�พและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
อันก่อให้เกิดก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเหล็กและ
อุตส�หกรรมก่อสร้�งไปพร้อมกัน
  “สำ�หรับผลง�นของน้องๆ ในปีนี้นั้น สร้�ง
คว�มหนักใจให้กับคณะกรรมก�รตัดสินพอสมควร 
เพร�ะเห็นพัฒน�ก�รของผลง�นตั้งแต่จัดโครงก�ร
ปีที่หนึ่งถึงปีที่ส�ม ก�รให้คว�มสนใจกับโครงสร้�ง
เหล็กมีม�กขึ้น นิสิต นักศึกษ�คิดผลง�นได้ลึกขึ้น 
รวมถงึอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ใหค้ำ�แนะนำ�ดีๆ  ม�กขึน้ทำ�ให้
สะท้อนออกม�ท�งผลง�นที่ได้ม�นำ�เสนอในวันนี้”
  “ผมรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นว่�บทสรุปของ
ผลง�นสุดท้�ยจะออกม�เป็นอย่�งไร เหมือนที่เด็กๆ 
ว�ดฝันไว้หรือเปล่�ต้องม�ลุ้นกัน แต่จะมีเพียง 4 ทีม
สุดท้�ยเท่�นั้น ที่ต้องแข่งขันคว้�ร�งวัลสูงสุดของ       
โครงก�รฯ คือร�งวัล “Best of The Best Senior Project 

Award” ส่วนก�รจัดง�นประก�ศร�งวัลชนะเลิศ 4 
ทีมสุดท้�ยของโครงก�รในปีนี้ต้องว�งแผนกับคณะ
ทำ�ง�นต่อไปครับ” 
  สำ�หรับผลก�รตัดสินจ�กคณะกรรมก�รรอบ
ก�รนำ�เสนอผลง�น (Proposal) ประก�ศผลจำ�นวน 8 
ทีมที่ผ่�นก�รคัดเลือก และได้รับทุนก�รศึกษ� ทีมละ 
25,000 บ�ท รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 200,000 บ�ท ได้แก่ 1. 
มห�วิทย�ลัยบูรพ�  ผลง�นเรื่อง  ก�รศึกษ�ก�รเสริม
แผ่นเหล็กในบันไดยื่นเพื่อลดผลก�รสั่นสะเทือน
เนือ่งจ�กกจิกรรมก�รเดนิของมนษุย ์2. มห�วทิย�ลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ผลง�นเรื่อง ศึกษ�
พฤติกรรมก�รกัดกร่อนและแนวท�งก�รป้องกัน
ของโครงสร้�งเหล็ก 3. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี ผลง�นเรื่อง ก�รออกแบบ 
ตรวจสอบ และพัฒน�ชั้นว�งสินค้� 4. มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอม-
เกล้�ธนบุรี ผลง�น
เรื่อง ก�รศึกษ�แรง
ยึดเหนี่ยวระหว่�ง
คอนกรีตและเหล็ก
รูปพรรณขึ้นรูปเย็น 
ภ � ย ใ น เ ส � เ ห ล็ ก
เ ติ ม ค อ น ก รี ต แ ล ะ
จำ�ลองก�รรับแรง
ท�งข้�งด้วยวิธีท�ง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ 5. 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ผลง�นเรื่อง ผลกระทบ
จ�กอุณหภูมิสูงและอัตร�ก�รลดอุณหภูมิที่มีผลต่อ
ก�รโก่งเด�ะเฉือนของแผ่นเหล็ก 6. มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ผลง�นเรื่อง ก�รสูญเสียกำ�ลังอัดต�มแนว
แกนของเส�เหล็กกรอกคอนกรีตจ�กแรงกระทำ�ท�ง
ด้�นข้�ง 7. มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ ผลง�นเรื่อง 
นวัตกรรมแผ่นเหล็กม้วนชนิดบ�งในก�รเสริมกำ�ลัง
เส�คอนกรีตที่มีกำ�ลังอัดต่ำ�โดยก�รอัดแรงรัดรอบ
ภ�ยหลัง และ 8. มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ ผลง�น
เรือ่ง พฤตกิรรมค�นเหลก็ประกอบจ�กแผน่เหลก็มว้น
สำ�หรับพื้นชนิดบ�ง ในภ�วะใช้ง�นและภ�วะสุดขีด
  ทัง้นี ้คณะกรรมก�รตดัสนิผลง�นทมีทีผ่�่นก�ร
คดัเลอืกจำ�นวน  8 ทมีสดุท�้ย เข�้สูร่อบชงิชนะเลศิทัง้
สิ้นจำ�นวน 4 ทีม เพื่อค้นห�สุดยอดผลง�นปริญญ�
นิพนธ์ ชิงชนะเลิศร�งวัล Best of The Best Senior 
Project Award ของโครงก�ร SSI4YE 2019
  โดยมีเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ตัดสิน SSI4YE 2019 
คือ ต้องเป็นโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงแบน (Flat Steel Product) เช่น เหล็กแผ่น

รีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled coil) เหล็กแผ่นหน� 
(Steel plate) หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจ�กเหล็กทรง
แบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็ก
รูปพรรณเชื่อมประกอบ ในก�รศึกษ�วิจัยโครงก�ร 
ส่วนเกณฑ์ก�รให้คะแนนก�รตัดสิน เกณฑ์ที่ 1 (40 
คะแนน) เป็นโครงก�รที่ส�ม�รถต่อยอดหรือพัฒน�
เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพ�ณิชย์ เกณฑ์ที่ 2 (30 
คะแนน) เปน็โครงก�รทีม่กี�รใชน้วตักรรม อนัส�ม�รถ
สร้�งมูลค่�เพิ่มได้ในเชิงวิศวกรรม และเกณฑ์ที่ 3 (30 
คะแนน) เป็นโครงก�รที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม
  และสำ�หรบั 4 ผลง�นทีผ่�่นเข�้รอบ เพือ่ชงิชนะ
เลิศร�งวัล Best of The Best Senior Project Award 
ของโครงก�ร Structural Steel Improvement (SSI) for 
Young Engineers ได้แก่ 1. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี 
ผลง�นเรื่อง ก�รออก
แบบ ตรวจสอบ และ
พัฒน�ชั้นว�งสินค้� 
2. มห�วิทย�ลัยเทคโน
โลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี ผลง�นเร่ือง ก�ร
ศึกษ�แรงยึดเหนี่ยว
ระหว�่งคอนกรตีและ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูป
เย็น ภ�ยในเส�เหล็ก

เติมคอนกรีตและจำ�ลองก�รรับแรงท�งข้�งด้วยวิธี
ท�งไฟไนต์เอลิเมนต์ 3. มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์   
ผลง�นเรื่อง นวัตกรรมแผ่นเหล็กม้วนชนิดบ�งใน
ก�รเสรมิกำ�ลงัเส�คอนกรตีทีม่กีำ�ลงัอดัต่ำ�โดยก�รอดั
แรงรัดรอบภ�ยหลัง และ 4. มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์      
ผลง�นเรื่อง พฤติกรรมค�นเหล็กประกอบจ�กแผ่น
เหล็กม้วนสำ�หรับพื้นชนิดบ�ง ในภ�วะใช้ง�นและ
ภ�วะสุดขีด โดยทีมชนะเลิศที่ได้รับร�งวัล Best of 
The Best Senior Project Award จะได้รับทุนก�รศึกษ�
เพิ่ม 25,000 บ�ท รวมทุนก�รศึกษ�ทั้งสิ้นจำ�นวน 
50,000 บ�ท
  “ขอแสดงคว�มยนิดกีบันสิติ นกัศกึษ�ทัง้ 4 ทมี
ที่ได้ผ่�นเข้�ไปในรอบชิงชนะเลิศสำ�หรับปีนี้  และผม
มีคว�มยินดีที่จะออกไปเยี่ยมทุกมห�วิทย�ลัย ที่มี
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ เพ่ือให้คว�มรู้และแนะนำ�โครงก�รฯ
รวมถึงบอกเคล็ดลับดีๆ ของก�รใช้เหล็กในง�นก่อสร้�ง
และส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได้จริง” 
  “ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสำ�หรับนิสิต นักศึกษ� ที่
สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร SSI4YE2020 ขณะนี้เริ่ม

ดำ�เนินง�นแล้วตั้งแต่เดือนมกร�คม โดยเดินท�ง
เยี่ยมสองมห�วิทย�ลัย คือ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
และมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง และจะดำ�เนินก�ร 
ประช�สมัพนัธโ์ครงสร�้งใหก้บันอ้งๆ ต�มมห�วทิย�ลยั
ทั่วประเทศจนถึงเดือนตุล�คม รวมถึงก�รส่งผลง�น
เข้�ร่วมโครงก�รยังส�ม�รถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง
ปล�ยเดอืนพฤศจกิ�ยน 2563 ส�ม�รถสอบถ�มขอ้มูล
เพิ่มเติมได้ที่ช่องท�งแฟนเพจเฟสบุค https://www.
facebook.com/SSI4YE/ หรือ SSI for Young Engineers 
ได้ครับ” น�ยณัฐพล กล่�ว
  Mr.Sopheak Seng นักศึกษ�จ�กประเทศ
กัมพูช�ชั้นปีที่ 4 มห�วิทย�ลัยบูรพ� เล่�ว่� “เหตุผล
ทีเ่ข�้รว่มโครงก�ร เพร�ะตอ้งก�รพสิจูนใ์หเ้หน็ว�่ เดก็
วศิวกรรุน่ใหมส่�ม�รถศกึษ�และคน้พบสิง่ใหม่ๆ  หรอื
ที่เรียกว่� วิธีก�รแก้ไข เพื่อจะช่วยแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น
ในง�นกอ่สร�้งดว้ยโครงสร�้งเหลก็ได ้ซึง่ก�รนำ�เสนอ
ผลง�นวันนี้รู้สึกตื่นเต้นและประหม่�ม�ก แต่ก็รู้สึก
สนุกสน�นม�กเช่นกัน โดยจะนำ�ข้อเสนอแนะจ�ก
คณะกรรมก�รในวันนี้ม�ปรับแก้ไขในผลง�นต่อไป”
  นายชาติสิริ  กอเซ็ม  นักศึกษ�ชั้นปีที่  4 
มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์ใหส้มัภ�ษณว์�่ ”มคีว�ม
สนใจเรื่องของเหล็ก อย�กนำ�เหล็กไปพัฒน�ต่อยอด
เรื่องของโครงสร้�ง เพร�ะปัจจุบันได้เห็นก�รนำ�วัสดุ
เหล็กที่มีก�รใช้แพร่หล�ยขึ้น อย�กเป็นส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นว่�โครงสร้�งมีดีอย่�งไร และส�ม�รถ
ต่อยอดไปได้อย่�งไรบ้�ง”
  “สำ�หรับโครงก�รนี้เปิดโอก�สให้นักศึกษ�
คณะวิศวกรรมได้แข่งขันกัน แลกเปลี่ยนคว�มคิด
เห็นกัน และได้รับข้อเสนอแนะจ�กคำ�แนะนำ�ของ
คณะกรรมก�รด้วย พร้อมกล่�วขอขอบคุณบริษัทฯ 
ทีส่นบัสนนุและใหโ้อก�สกบันกัศกึษ�แสดงศกัยภ�พ
ด้�นวิศวกรรม  ขอบคุณครับ”
  นายชนกันต์ ฉัตรขำา นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 มห�-
วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้ธนบรุ ีใหส้มัภ�ษณ์
ว�่ “วนันีรู้ส้กึตืน่เตน้ม�กในก�รนำ�เสนอผลง�น เพร�ะ
ไม่รู้เลยว่�จะต้องตอบคำ�ถ�มอะไรบ้�งจ�กคณะ
กรรมก�ร แตม่ัน่ใจว�่คว�มเตรยีมพรอ้มทีม่ตีอนนีจ้ะ
ผ่�นไปได้ และจะนำ�เสนอผลง�นอย่�งเต็มที่“
  “สำ�หรบัก�รเข�้รว่มโครงก�รครัง้นี ้เพือ่เปน็ก�ร
ฝึกพัฒน�ตนเองด้�นก�รนำ�เสนอผลง�น รวมถึง
ให้คณะกรรมก�รช่วยแนะนำ�ผลง�นว่�สิ่งไหนควร
พัฒน�หรือแก้ไขส่วนใดบ้�ง ซึ่งขณะนี้เหล็กถือเป็น
วัสดุที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้หล�กหล�ย คน
ทัว่ไปกน็ำ�เหลก็ม�เริม่ปรบัใชก้นันบัสิง่ทีน่�่สนใจ และ
ได้เปิดโอก�สให้กับตัวเองได้ทดลองทำ�ด้วยครับ”
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ติวเขมโอเน็ต        ตอจากหนา 1
 
ตามที่กลุมเหล็กสหวิริยาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับ
เยาวชนในทองถิ่นมาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาใหกับเยาวชนบางสะพานนั้น  
ลาสุดกลุมเหล็กสหวิริยาไดจัดโครงการทบทวนความรู
ใหกบัเยาวชนบางสะพาน 2 โครงการ  ซึง่ประกอบไปดวย 
  1. โครงการกลุมเหล็กสหวิริยาเติมความฝน ปน
ความรู ประจําป 2563 โดยเมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 
2563 ที่ผานมา โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดติวเขม
ความรูใน 4 กลุมสาระการเรยีนรู ไดแก วชิาวทิยาศาสตร-
คณติศาสตร-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย กอนสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 195 คน จาก 7 โรงเรียนใน
ศนูยสงเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษากลุม
โรงเรยีนกาํเนดินพคณุ  ประกอบไปดวย โรงเรยีนอนบุาล
บางสะพาน โรงเรียนบานดอนทอง โรงเรียนบานหวย
ทรายขาว โรงเรยีนวดันาผกัขวง โรงเรยีนบานถํา้เขานอย 
โรงเรียนบานดอนสงา และโรงเรียนมัธยมนพคุณ ณ หอ
ประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
  2. โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาบางสะพาน จดัทวนเขมความรู ใน 5 วชิาหลกั
ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 297 คน จาก 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียน
บางสะพานนอยวิทยาคม เขารวมโครงการฯ  ณ  หอประชุม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา เพื่อเพิ่มเติมความรูวิชาหลัก
เตรียมความพรอมสําหรับการสอบแขงขันเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เรียนรูกฎกติการในการสอบ และสามารถทํา
ขอสอบไดอยางม่ันใจ เม่ือวันท่ี 3-7 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผานมา
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป
สํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุม เปดเผย
กับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “กลุมเหล็กสหวิริยา 
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกับเยาวชนในทองถิ่นมาอยาง

ตอเนื่อง สําหรับการจัดโครงการกลุมเหล็กสหวิริยา
เติมความฝน ปนความรู และกิจกรรมเครือขาย ภายใต 
โครงการกองทนุสหวริยิารวมพฒันาคณุภาพการศกึษา
บางสะพาน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเตรียม
ความพรอมเยาวชนบางสะพาน กอนเขาทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยทั้งสอง
กิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูอาํนวยการ คณะครโูรงเรยีนบางสะพานวทิยา โรงเรยีน

อนุบาลบางสะพาน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียน
บางสะพานนอยวิทยาคม โรงเรียนในศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุมโรงเรียนกําเนิด
นพคณุ และคณะวทิยากรทกุทาน ทีร่วมกนัสนบัสนนุให
เกิดกิจกรรมการทวนเขมความรู 5 กลุมสาระการเรียนรู 
(วทิย-คณติ-องักฤษ-ไทย-สงัคม) และผมหวงัเปนอยางยิง่
วา โครงการกลุมเหล็กสหวิริยาเติมความฝน ปนความรู 
และ โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน จะชวยใหลูกหลานบางสะพานที่เขา
รวมโครงการฯทุกคน ไดมีโอกาสทบทวนความรูทาง
วิชาการ ไดพัฒนาทักษะวิธีการคิดวิเคราะห พัฒนาผล
สัมฤทธิ์ใหเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
อําเภอบางสะพานอยางตอเนื่องตอไป”
  ดร.ประสงค กลิ่นบรม ผูอํานวยการโรงเรียน
บางสะพานวิทยา กลาววา “ สําหรับกิจกรรมโครงการ 
เติมความฝน ปนความรู เปนโครงการท่ีโรงเรียนบางสะพาน
วทิยา ไดรบัความรวมมอืในการจดัเปนอยางดจีากกลุม
เหลก็สหวริยิา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันานกัเรยีนให
มีความรู มีทักษะที่จําเปนในการทําขอสอบ O-NET ซึ่ง

เปนการทดสอบวัดความรูและความคิดรวบยอดของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 ครอบคลมุ 5 กลุมสาระการ
เรียนรู ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
กจิกรรมโครงการในครัง้นีม้นีกัเรยีน จาํนวน 297 คน จาก 
3 โรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล
เคียงเขารวม ไดแก โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา และ โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเตรียมตัวใหพรอม

สําหรับการสอบ O-NET ชวยใหนักเรียนทุกคนไดรับ
ความรูมากมาย ผมตองขอขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยา 
ที่รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทําใหนักเรียน
ทุกคนมีโอกาสในการนําความรูเทคนิคตางๆที่วิทยากร
มอบให นาํไปใชใหเกดิประโยชนสงูสดุในการทาํขอสอบ 
ซึ่งผมหวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมนี้จะชวยใหนักเรียน
สามารถทําขอสอบไดคะแนนออกมาดีเปนที่นาพอใจ ”
  นายวิโรจน โตแกว ผูอํานวยการโรงเรียน
อนบุาลบางสะพาน กลาววา “ผมขอขอบคณุกลุมเหลก็
สหวริยิาทีส่นบัสนนุทนุงบประมาณสาํหรบัพฒันาสถาน
ศึกษา ภายใต โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ทําใหโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน สามารถจัดกิจกรรมคายติว O-NET 4 กลุม
สาระการเรียนรู ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร โดยไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดีจากคณะครูและวิทยากร จาก 7 โรงเรียนในศูนย
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุม
โรงเรียนกําเนิดนพคุณ ไดแก โรงเรียนบานถํ้าเขานอย 
โรงเรียนบานดอนสงา โรงเรียนบานดอนทอง โรงเรียน

วัดนาผักขวง โรงเรียนบานหวยทรายขาว โรงเรียน
มัธยมนพคุณ และโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มารวม
กันถายทอดความรูใหกับนักเรียนกอนสอบ ONET สง
เสริมการพฒันาคณุภาพการศกึษาในทองถิน่ ต.กาํเนดิ
นพคุณ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับโอกาส
ในการทบทวนความรู ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร และวทิยาศาสตร 
ตลอดจนเทคนิคในการทําขอสอบ เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําไปใชในการเขาทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) นอกเหนอืจากนี ้ยงัไดรูจกัคณะ
ครู คณะวิทยากร และเพื่อนๆจากตางโรงเรียน เสริม
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน และผมตองขอขอบคุณ
คณะครู คณะวิทยากร ผูมีความรูและความสามารถใน
การถายทอดความรูที่มาใหความรูกับนักเรียนตลอด
การจัดคายทั้ง 2 วัน และผมหวังเปนอยางยิ่งวากลุม
เหล็กสหวิริยา จะรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ
บางสะพานแบบนี้ตลอดไป ขอบคุณมากครับ”
  นางสาวธาริณี ศรีงาม นักเรียนผูเขารวมโครง
การฯ กลาววา “โครงการกลุมเหล็กสหวิริยา เติมความ
ฝน ปนความรู เปนโครงการที่ดีมากคะ เพราะเปน
โครงการที่ทําใหหนูไดมีความรูเพิ่มเติมและมีโอกาสใน
การทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนมาและทาํใหเขาใจเนือ้หาบท
เรยีนมากขึน้ หนไูดรบัเทคนคิวธิกีารคดิ วธิกีารจาํทีส่นกุ 
และทาํใหจดจาํไดงายมากขึน้ หนอูยากใหจดัโครงการนี้
ทกุปคะ นกัเรยีนรุนตอๆ ไปจะไดมโีอกาสในการทบทวน
บทเรียนที่เรียนมาเหมือนกันกับหนู”
  นางสาวกัญญารัตน เจ็งวัฒนาพร นักเรียน    
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูรูสึกดีใจมากๆ ที่ทาง
โรงเรียนและกลุมเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรมทบทวน
ความรูใหกับเยาวชนบางสะพาน เพ่ือพัฒนาการคุณภาพ
ศึกษา ซึ่งหนูไดรับประโยชนมากมายในกิจกรรมครั้งนี้
หนูมีความรูเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการทําขอสอบ ซึ่ง
หนูมั่นใจวาจะสามารถทําคะแนนขอสอบไดดี ขอบคุณ
พี่ๆ  วทิยากรทกุคนดวยนะคะ ทีม่าใหความรู ทกุคนนารกั
มากๆ คะ สนุกมากๆ อยากใหโครงการนี้จัดทุกปคะ
เพราะเปนประโยชนกับเด็กๆ ที่กําลังจะสอบเขา
มหาวิทยาลัย เเละอยากใหรุนนองไดรับโอกาสดีๆ
เหมือนกันกับหนูเชนกันคะ”

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน มี.ค. 63

หมายเหตุ
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3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
 หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วศิวกรพลงังาน วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟา / วศิวกรรมเคม ี มปีระสบการณ
  ดานระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy storage) (1 อัตรา)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ
  (1 อัตรา)
• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานฝายผลิต จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (1 อัตรา)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีประสบการณ
  ดานระบบบําบัดนํ้าเสีย (1 อัตรา)

 - วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประสบการณ 2 ป (ประจํา
  สํานักงานใหญ) (1 อัตรา)
• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานใหญ)

วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร 
 วิเคราะหโครงการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCR)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีสาขา
  วิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / วัสดุ (1อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
  อุตสาหการ / การผลิต (1อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
  วิศวกรรมไฟฟา (1อัตรา)
 - วศิวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคุณภาพ วุฒิปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรม
  เคมี / วิทยาศาสตร (1อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒิุปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา/เครือ่งกล/ยานยนต/อตุสาหการ/งานเชือ่ม/อเิลก็ทรอนกิส
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