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สหวิรยิ าร่วมเกือ้ ศก.บางสะพาน
16ธนาคารชุมชนปันผลคืน8แสน
สร้างชื่อจังหวัด
เอสเอสไอหนุน
“ประจวบเอฟซี”
ศึกบอลไทยลีก1

เอสเอสไอส่งเสริมกีฬาสร้างชื่อ
เสียงให้กับประจวบคีรีขันธ์ร่วม
สนับสนุน “ทีมสโมสรฟุตบอล
พีทปี ระจวบ เอฟซี” เป็นระยะเวลา
3 ปี ร่วมงานแถลง “PT Prachuap
FC season opening 2018” เฉลิม
ฉลองการขึน้ ชัน้ ไทยลีกหนึง่ และ
เปิดตัวชุดแข่งใหม่เป็นทีแ่ รกจาก
นักฟุตบอลทีมพีที ประจวบเอฟซี
(ขุนพลต่อพิฆาต) โดยมีแฟนบอล
เข้าร่วมงาน จำ�นวน 500 คน ด้าน
ประธานสโมสรเผยถ้าไม่มแี รงใจ
จากทุกคน เราก็คงมาถึงจุดนี้
ไม่ได้พร้อมวางเป้าติดท็อปเทน
ให้ได้ ณ สนามสามอ่าวสเตเดียม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผูส้ อ่ื ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
รายงานว่า บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้รว่ มตกลงการเป็น
ผูส้ นับสนุนทีมฟุตบอลพีทปี ระจวบ
เอฟซี เป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับ
ร่วมงานแถลงข่าว ‘PT Prachuap
FC season opening 2018’ กับ
ผู้สนับสนุน
อ่านต่อ น.3

ปันผลหุ้นธนาคารชุมชนบางสะพาน สมาชิกธนาคารชุมชน จำ�นวน 18 แห่ง ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำ�เนินงานธนาคารชุมชนประจำ�ปี 2560 โดยมีผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานทั้งสิ้น 1,890,913
บาท จ่ายปันผลให้แก่สมาชิกธนาคารชุมชน 16 แห่ง (ส่วน 2 แห่ง ยังไม่ถึงกำ�หนดการจ่ายเงินปันผล) 815,822 บาท ทั้งนี้จากการ
ดำ�เนินงาน 9 ปี ปัจจุบัน มีกองทุนสะสมรวม 33,035,353 บาท มีสมาชิกร่วมรับประโยชน์รวม 2,684 คน

มุง่ สร้างการเรียนรู‘้ เศรษฐกิจพอเพียง’
SSIขยายต่อโครงการสูร่ .ร.บ้านทุง่ เชือก
เอสเอสไอขยายต่อโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำ�ริฯ เพื่อความยั่งยืน แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง เป็นแห่งที่ 5 โดยประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับกิจกรรมการสอน
ของโรงเรียน ผ่านการทำ�กิจการด้านการเกษตร อาทิ
การเลีย้ งไก่ไข่ การเลีย้ งเป็ดไข่ เลีย้ งปลาดุก เพาะปลูก

ดอกดาวเรืองจำ�หน่าย ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงครบ
วงจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักเรียน มีทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหาร พร้อมมุ่งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้ชุมชน โรงเรียน ได้ศึกษา
อ่านต่อ น.4
การดำ�เนินงาน			

ธนาคารชุมชนภายใต้โครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา18แห่ง เดิน
หน้าส่งเสริมการออม-เพิ่มความ
สามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบสำ�หรับ
พีน่ อ้ งชาวบางสะพาน ล่าสุดยอด
กองทุนรวม 33,035,353 บาท มี
สมาชิกทัง้ หมด 2,684 คน ปี 2560
ธนาคาร 16 แห่ง ปันผล 815,822
บาท โดยในส่วนปันผลของกลุ่ม
เหล็กสหวิริยาส่วนหนึ่งนำ�กลับ
ไปสมทบหุน้ เพิม่ เติม และทีเ่ หลือ
สมทบกองทุนชุมชนเพื่อนำ�ไป
ทำ�ประโยชน์แก่สมาชิกในรูปการ
พัฒนาอาชีพ รายได้ต่อไป
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผูจ้ ดั การสำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และสื่อ สารกลุ่ม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอตามที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้ด�ำ เนินโครงการสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
(จากการจัดทำ�แผนชุมชนโดยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสมาคมพั ฒ นา
ประชากรและชุมชน (PDA) กับเครือ
สหวิริยา) และได้ต่อยอดการพัฒนา
มาเป็นการจัดตัง้ ธนาคารชุมชน เพือ่
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
คือ การการออมตํ่า ความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งทุน ปัญหาหนี้
นอกระบบ มาตัง้ แต่ พ.ศ.2552 - พ.ศ.
2561 นับเป็นระยะเวลานาน 9 ปี
อ่านต่อ น.2
นั้น			

เสริมแกร่งเยาวชน368บางสะพานสูร่ ว้ั มหา’ลัย
เหล็กสหวิรยิ าจัดติววิชาการ‘เติมฝันปันความรู’้
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ผนึกกำ�ลังโรงเรียน
บางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติม
ความฝัน ปันความรู”้ ปีที่ 1 ขึน้ เตรียม
ความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก่อน
ลงสนามสอบแข่ ง ขั น คั ด เลื อ กเข้ า
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นา
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ทักษะการทำ�ข้อสอบ เสริมความรู้
ทางวิชาการ 5 วิชาหลัก (วิทย์-คณิตอั ง กฤษ-ไทย-สั ง คมศึ ก ษา) ให้ กั บ
นักเรียนชั้น ม.6 จำ�นวน 368 คน จาก
4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน
วิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียน

ธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้ อ ยวิ ท ยาคม เยาวชนเผย
ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ทำ�ให้
เข้าใจง่ายมากขึ้น ได้เทคนิควิธีการ
จำ�บทเรียนและวิธีการทำ�ข้อสอบใน
อ่านต่อ น.2
รูปแบบต่างๆ
2/28/2561 BE 09:07

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2561

		 นายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชน ชุมชน และคนในชุมชนต่อไป อาทิ การจัดกิจกรรม
สัมพันธ์ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า ในฐานะทีก่ ลุม่ เหล็ก พัฒนาอาชีพและรายได้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัจจุบันโครงธนาคารชุมชน ภายใต้การสนับสนุน สหวิริยาได้ร่วมคิด ร่วมทำ�และร่วมถือหุ้นนั้น ทำ�ให้ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผ่านคณะกรรมการ
ของกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ในพื้ น ที่ บ างสะพานมี
ทั้งหมด 18 แห่ง มีกองทุนสะสมรวม 33,035,353
บาท มี ส มาชิ ก ร่ ว มโครงการได้ รั บ ผลประโยชน์
ทั้งหมด 2,684 คน
		 นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า “จากผลการดำ�เนิน
งานในปี 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้การกำ�กับดูแลที่ดี
ทำ�ให้ธนาคารชุมชนมีผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ทั้ ง สิ้ น 1,890,913 บาท โดยจ่ า ยปั น ผลเป็ น เงิ น
จำ�นวนเงินรวม 815,822 บาท ให้แก่ธนาคารชุมน
จำ�นวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารชุมชนบ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยามี
ธนาคารเป็นผูพ้ จิ ารณา
ทางสาย ธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง ธนาคาร
		 “ทั้งนี้ อยากจะ
ส่วนเงินปันผลของหุน้
ชุมชนบ้านชัยมงคล ธนาคารชุมชนบ้านฝ่ายท่า
ฝากให้ ทุ ก คนได้ เ ห็ น
สมทบทีไ่ ด้รบั จากการ
ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ธนาคารชุมชนบ้านม้า
ความสำ�คัญของการ
ร้อง ธนาคารชุมชนบ้านหลักเมือง ธนาคารชุมชน ปั น ผลจากธนาคาร
ออมเงิ น การบริ ห าร
บ้านทุ่งนุ่น ธนาคารชุมชนบ้านท่ามะนาว ธนาคาร ชุ ม ชน จำ � นวนเงิ น
และจัดสรรเงิน ว่าเป็น
109,389
บาท
เงิ
น
กองนี
้
ชุมชนบ้านท่าขาม ธนาคารชุมชนบ้านกลางนา
เรื่องสำ�คัญ เพราะจะ
ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งลานควาย ธนาคารชุมชน ได้จัดสรรออกเป็น 3
เพิ่ ม ความมั่ น คงใน
บ้านปอแดง ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง ธนาคาร ส่วน 1) เข้าหุ้นสมทบ
อนาคต และเก็บเงินไว้
ของกลุ
ม
่
เหล็
ก
สหวิ
ร
ย
ิ
า
ชุมชนบ้านหนองตาจ่า และธนาคารชุมชนสวนฉัตร
		 ส่วนอีก 2 แห่งที่เหลือนั้น คือ ธนาคารชุมชน 2) สมทบกองทุนพัฒนาชุมชน 3) สมทบกองทุน เผื่อยามฉุกเฉิน ใช้จ่ายที่จำ�เป็นไม่ฟุ่มเฟือยครับ”
บ้านตลาดบางสะพาน และธนาคารชุมชนบ้านดอน สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถนำ � เงิ น 		 นายศิ ริ พั น ธ์ ทองโปร่ ง คณะกรรมการ
กองทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกธนาคาร ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง หมู่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์
สูง ยังไม่ครบกำ�หนดการรับเงินปันผล”

กล่าวกับผู้สื่อข่าว ‘ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ’ ว่า
“จากการดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ตั้งแต่ที่ทาง
พี่เลี้ยงกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้ามาร่วม ปีนี้ก็เป็นปีที่
9 แล้วที่ได้ดำ�เนินงานมา และในปีนี้ทางธนาคาร
ชุมชนฯได้ผลกำ�ไรประมาณ 140,000 กว่าบาท นำ�
ปันผลให้สมาชิกถึงร้อยละ 60 ซึง่ สมาชิกมีความพึง
พอใจเป็นอย่างมาก และในวันปันผลทางธนาคาร
ชุมชนฯ ก็มีของที่ระลึกแจกให้แก่สมาชิกทุกท่าน
ทีม่ ารับเงินปันผลด้วย และต้องขอขอบคุณทางกลุม่
เหล็กสหวิรยาเป็นอย่างมากที่นำ�เงินปันผลที่กลุ่ม
เหล็กฯ ได้รับ นำ�มาแบ่งสัดส่วนเข้ากองทุนต่างๆ
ในธนาคารฯ ซึ่งเงินที่ได้รับนี้จะนำ�ไปพัฒนา และ
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ถึงแม้เงินจะไม่
มากนักแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจที่อยากให้ชุมชน
มีความยั่งยืน”
		 นางมณฑา โตใหญ่ ผูใ้ หญ่บา้ นดอนสูง หมู่ 11
ต.ธงชัย กล่าวว่า “การมีธนาคารเป็นการฝึกการ
ออม และช่วยลดภาระต่างๆ ของสมาชิกได้ เนือ่ งจาก
มีการปล่อยกูด้ อกเบีย้ ตํา่ ทำ�ให้หมูบ่ า้ นมีความเจริญ
ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นอย่าง
มากที่สมทบเงินจากการปันผลของกลุ่มเหล็กฯ
มาให้กับกองทุนต่างๆ ในธนาคารฯ เงินตรงนี้ทาง
ธนาคารฯ ก็จะนำ�ไปพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้านค่ะ”

สนับสนุนให้โครงการฯนี้เกิดขึ้น และผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ จะ
ช่วยให้น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ
รู้เพิ่มเติม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะวิธีการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนได้รับเทคนิคในการทำ�ข้อสอบ
ภายในระยะเวลาอันจำ�กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และสามารถนำ�ความรู้
ต่างๆ ที่ได้จากวิทยากร นำ�ไปปรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการทำ�ข้อสอบ เพือ่ ก้าวเข้าสูม่ หาวิทยาลัยในฝัน
ของน้องๆ ได้ทุกคนนะครับ”

ร่วม ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัย
เกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียน
บางสะพานน้อยวิทยาคม ซึ่งมีจำ�นวน 368 คน โดย
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นยํ้าให้ทุก
คนตระหนักว่า “เวลา เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน แต่
จะต่างกันก็ตรงทีใ่ ครรูจ้ กั คุณค่าของมันมากกว่ากัน
เท่านัน้ ” เช่นเดียวกับการเตรียมตัวให้พร้อมสำ�หรับ
การสอบ O-NET
		 ผมขอให้นกั เรียนทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดี
ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม

		 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บางสะพานวิทยาและประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า
“ผมรู้ สึ ก ดี ใ จและเป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ป็ น
ประธานกล่ า วเปิ ด งานกิ จ กรรมโครงการ “เติ ม
ความฝัน ปันความรู้” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในการทำ�
ข้อสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เป็นการทดสอบเพือ่ วัดความรูแ้ ละความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ครอบคลุม
5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกิจกรรม
โครงการในครั้งนี้มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในเขต
พื้นที่อำ�เภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้า

โครงการได้รับความรู้มากมายหากทุกคนมีความ
ตั้งใจ ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่ร่วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ ทำ�ให้นกั เรียนทุก
คนมีโอกาสในการนำ�ความรูเ้ ทคนิคต่างๆทีว่ ทิ ยากร
มอบให้ นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำ�
ข้อสอบ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการจะสามารถทำ�ข้อสอบได้ด้วยคะแนนที่ดี”
		 นางสาวมณีวรรณ อาศัย นักเรียนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “หนูรู้สึกดีมากค่ะที่มีการจัด
โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ดีมาก เพราะทำ�ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 จากหลายๆโรงเรียนได้ประโยชน์มากมาย เพิ่ม
เติมความรู้ใน 5 วิชาหลัก วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย
และสังคม ซึ่งวิทยากรสอนสนุกมากและสามารถ

นำ�ความรู้ไปใช้สอบได้จริงๆ ค่ะ หนูอยากให้จัด
โครงการนี้ทุกปี เพราะว่าน้องรุ่นหลังก็ต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบคุณนะคะ”
		 นางสาวสุนิสา สุขเกษม นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “สำ�หรับกิจกรรมการติวO-NET
ภายใต้โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ ในครั้งนี้
ทำ�ให้หนูได้ทบทวนบทเรียนเก่าๆ ทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
และทำ�ให้เข้าใจง่ายขึ้น ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้
เทคนิควิธีการจำ�บทเรียนและวิธีการทำ�ข้อสอบใน
รูปแบบต่างๆ ทำ�ให้มคี วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ และหนู
เชื่อมั่นว่าหนูจะสามารถทำ�ข้อสอบได้มากขึ้น หนู
อยากให้จดั โครงการในปีตอ่ ๆ ไป เพราะน้องๆ รุน่ หลัง
จะได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาและได้รู้จักวิธีการ
คิดวิเคราะห์ทง่ี า่ ยต่อการจำ� และนำ�ไปใช้สอบได้คะ่ ”
		 นางสาวสขิลา โพธิ์แก้ว นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ กล่าวว่า “โครงการเติมความฝัน ปัน
ความรู้ เป็นโครงการทีด่ มี ากค่ะ เพราะเป็นโครงการ
ที่ช่วยให้หนูได้มีโอกาสในการทบทวนบทเรียนที่
เรียนมาและทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนในบางบท
ทีห่ นูยงั ไม่เข้าใจ ได้เทคนิควิธกี ารคิดและวิธกี ารจำ�
ทีจ่ ะสามารถนำ�ไปใช้ในตอนสอบ
ซึ่งวิทยากรที่มาสอน ก็สอนได้
สนุกและทำ�ให้จดจำ�ได้ง่ายไม่
สับสน หนูอยากให้จัดโครงการ
นี้ทุกปี เพราะจะทำ�ให้รุ่นน้องได้
มีโอกาสในการทบทวนบทเรียน
และทำ�ความเข้าในบทเรียนทีไ่ ม่
ค่อยเข้าใจได้เหมือนกันกับหนู”
นางสาวนพมาศ เงินยางแดง นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า
“รู้สึกดีใจที่ทางโรงเรียนและกลุ่มเหล็กสหวิริยา
เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาการศึกษา โดยการ
สนั บ สนุ น ให้ จั ด กิ จ กรรมโครงการเติ ม ความฝั น
ปันความรู้ ซึ่งหนูได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิค
ในการทำ�ข้อสอบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
ศึก ษา ทำ� ให้ห นู มีค วามมั่น ใจว่าจะสามารถทำ�
ข้ อ สอบได้ เ ป็ น อย่ า งดี สำ � หรั บ วิ ท ยากรทุ ก คนก็
น่ารักมากค่ะ ใช้คำ�พูดที่สนุกสนาน สามารถจูงใจ
ให้หนูรู้สึกสนุกขึ้น อยากให้โครงการนี้จัดทุกปีค่ะ
เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ที่กำ�ลังจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยอย่างมาก เเละอยากให้รุ่นน้องได้รับ
โอกาสดีๆ เหมือนกันกับหนูเช่นกันค่ะ”

ธนาคารชุมชน
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เสริมแกร่งเยาวชน ต่อจากหน้า 1
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ ไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม่
และผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้เปิดเผยกับทีม
ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในท้อง
ถิ่นมาอย่างยาวนาน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ
อาทิ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน โครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร เป็นต้น โดยมี
เป้ า หมายในการยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
รูปแบบองค์รวม ได้แก่ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับผล
ประโยชน์สงู สุดในด้านการศึกษา ตอบสนองความ
ต้องการของสถานศึกษาในท้องถิน่
		 และสำ�หรับ โครงการเติม
ความฝัน ปันความรู้ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด
ขึน้ เป็นปีแรก เพือ่ เสริมความรูท้ าง
ด้านวิชาการ พัฒนาทักษะความ
สามารถด้ า นการสอบแข่ ง ขั น
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้อง
ถิ่ น ที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี
ที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพาน
น้อยวิทยาคม
		 โดยกิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็ น อย่ า งดี จ ากโรงเรี ย นบางสะพานวิ ท ยา ซึ่ ง
เป็นโรงเรียนมัธยมประจำ�อำ�เภอบางสะพาน ผม
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ อำ � นวยการ คณะครูจ าก
โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพาน
น้อยวิทยาคม และคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมกัน
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ประจวบเอฟซี
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) บริษัท
ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำ�กัด บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จำ�กัด (นํ้าโซดาตราลีโอ) และชุดกีฬา
WARRIX (วอริกซ์) เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นมา
เล่นในศึกโตโยต้าไทยลีกเป็นครั้งแรก และ
ความพร้อมสู้ศึกโตโยต้า ไทยลีก 2018 เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม
หน้าสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
สามอ่าวสเตเดียม จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ทีผ่ า่ นมา
		 โดยภายงานมีกจิ กรรมประกอบด้วย บูธ
กิจกรรมต่างๆ และซุ้มอาหาร การแสดงจาก
นางงามประจวบคีรีขันธ์ (น้องไพลิน ศิริมณี
เนาแมน) ภาพ VTR การเปลี่ยนแปลงสู่ปี 2018
การสัมภาษณ์ นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
ประธานสโมสร และนายธวัชชัย ดำ�รงอ่อง
ตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ถึงความสำ�เร็จใน
ปีที่ผ่านมาและการก้าวต่อไปในปี 2018 การ
สัมภาษณ์พดู คุยการทำ�งานร่วมกันในปี 2018
กับผูส้ นับสนุน รวมถึงเอสเอสไอ การร่วมเฉลิม
ฉลองการขึ้นสู่ไทยลีก 1 การเปิดตัวชุดแข่ง
ใหม่ด้วยการเดินแบบจากนักฟุตบอลทีมพี
ทีประจวบเอฟซี (ขุนพลต่อพิฆาต) จำ�นวน 28
คน และการเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมถ่าย
ภาพกับนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีแฟน
ฟุตบอลเข้าร่วมงาน 500 คน
		นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ‘นายก
เกียร์’ ประธานสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี กล่าว
ในงานแถลงข่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอยกความ
สำ � เร็ จ ในปี นี้ ที่ ผ่ า นมาให้ กั บ แฟนบอลของ
ทีมต่อพิฆาตทุกคน ถ้าไม่มีแรงใจจากทุกคน
เราก็คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ และขอขอบพระคุณ
ผู้สนับสนุนทุกท่านที่จับมือกันมาตลอด ซึ่ง
ปีนี้ก็เป็นปีแรกจริงๆ ของพวกเรากับการขึ้น
มาเล่นลีกสูงสุด พอมีคำ�ว่าสูงสุดมันแปลว่า
ไม่มีอะไรง่าย ทีมที่อยู่ T1 ก็มีแต่ทีมแข็งแกร่ง
ทำ�ให้เราต้องปรับตัว ต้องปรับทั้งในสนาม
และนอกสนาม เป้าหมายของเราคืออยู่รอด
แต่ก็ลึกๆ ผมก็หวังนะว่าเราจะติดท็อปเทน
ให้ได้ ปีนี้เราก็เสริมตัวผู้เล่นที่ดีมีคุณภาพมา
ร่วมทีมหลายคน รวมถึงปรับภาพลักษณ์ของ
ทีมให้ทนั สมัยขึน้ มีการเปลีย่ นโลโก้ เพือ่ ก้าวสู่
ศักราชใหม่ด้วย ก็ขอแรงใจจากแฟนบอลชาว
ประจวบคีรีขันธ์ให้พวกเราด้วยนะครับ”
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สาร
กลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า เอสเอสไอ
เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาอย่างยาวนานมาก อย่างที่ทุกท่าน
ทราบกันดีเราอยูท่ บี่ างสะพาน ซึง่ เป็นฐานการ
ผลิตใหญ่ของเรา เราเฝ้ามองการเติบโตและ
ความสำ�เร็จของสโมสรพีที ประจวบเอฟซีมา
โดยตลอด และชื่นชมในความสำ�เร็จล่าสุดที่
ท่านนายกเกียร์สามารถนำ�พาทีมขึ้นชั้นสู่ลีก
สูงสุด สร้างความภูมิใจให้กับคนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ ปีนี้ด้วยโอกาสเหมาะสม
ทางเอสเอสไอก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนอีกครั้ง
หนึ่ง ด้วยพันธะสัญญาที่เราจะอยู่เคียงข้าง
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สโมสรฟุตบอลอันเป็นที่รักของชาวประจวบ
จริงๆที่โรงงานผมเราเตะฟุตบอลกันทุกวันอยู่
แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวเอสเอสไอ
ได้ท�ำ ในสิง่ ทีท่ กุ คนรัก ผมก็ขอเป็นตัวแทนของ
ชาวเอสเอสไออวยพรให้ทมี พีที ประจวบ เอฟซี
ประสบความสำ�เร็จในฤดูกาลใหม่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ทีมได้วางเอาไว้ครับ
		นายธวัชชัย ดำ�รงอ่องตระกูล ‘โค้ชวัง’
หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวเกี่ยวกับการขึ้นชั้นว่า
“จริงๆ ผมก็เต็มทีก่ บั ทุกเกม เก็บไปทีละแต้มๆ
ตอนนั้นแทบไม่ได้มองทีมคู่แข่งเลยว่าจะมี
ใครสะดุดหรือไม่สะดุดก็โฟกัสอยู่กับที่ทีมเรา
แต่ต้องยอมรับว่าเรามีการศึกษาคู่แข่งมาดี
มีการวางแผนรายแมตช์รวมกับความมุ่งมั่น
ของน้องๆ ทุกคน และพร้อมสู้ทุกทีม ผลงาน
อุ่ น เครื่ อ งผมขอบอกว่ า เรามี จุ ด ดี จุ ด ด้ อ ย
อย่ า งไร เรายั ง ไม่ แ พ้ ใ ครในเกมอุ่ น เครื่ อ ง
มันทำ�ให้นักเตะมั่นใจขึ้น ผมหวังว่าผลการ
แข่งขันจริงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น เราจะทำ�ได้ดี
เหมือนที่ฝึกซ้อมมา และขอแรงใจแรงเชียร์
จากแฟนบอลชาวประจวบฯ เป็ น กำ � ลั ง ใจ
ให้ ที ม ด้ ว ย และก็ ข อบพระคุ ณ สำ � หรั บ การ
สนับสนุนจากทีมงานของนายก พี่หนุ่ม และ
ทีมงานเบื้องหลังทุกคนมากๆ ครับ”
		 “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ เอฟซี ก่อตัง้ ขึน้
เมือ่ ปี 2550 ในนามตัวแทนสโมสรฟุตบอลของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าแข่งขันครั้งแรกใน
ลีกภูมิภาค โซนภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อปี 2552 ก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดในปี 2560
จะคว้าอันดับที่ 3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ฟุตบอล
ลีกสูงสุดของประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วย
		 แมตซ์แรก นัดเปิดฤดูกาลพีที ประจวบ

เอฟซี เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “มังกร
โล่เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขันชนะ 3 - 2
แมตซ์ที่ 2 พ่าย อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด 3 - 1

แมตซ์ที่ 3 ชนะ พัทยา ยูไนเต็ด 2 - 0
		ทั้ ง นี้ แฟนฟุ ต บอลที ม “ต่ อ พิ ฆ าต”
สามารถร่วมเชียร์เป็นกำ�ลังเชียร์ได้ดังตาราง
ดังต่อไปนี้

2/28/2561 BE 08:25

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2561

บริบทของโรงเรียนบานทุงเชือก ขั้นตนไดกําหนด
จัดชุมนุมการเลี้ยงไกไข ชุมนุมการเลี้ยงเปดไข
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน ชุมนุมเลีย้ งปลาดุก ชุมนุมเพาะปลูกดอกดาวเรือง
ว า ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด จําหนาย เปนกิจกรรมนํารองใหนักเรียนไดลงมือ
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ไดมีการดําเนินโครงการ ปฎิบัติจริง เรียนรูทักษะอาชีพ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
เพือ่ ความยัง่ ยืน” มาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป 2555 นัน้
โดยมีวัตถุประสงค คือ การสรางการเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกเยาชนชุมชน สรางอาชีพ
และรายไดเสริม การพึ่งพาตนเอง ลดคาใชจายที่
ไมจาํ เปน และเกิดเปนศูนยการเรียนรูต น แบบขึน้
เมือ่ เร็วๆ นี้ (22 ก.พ. 61) บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดมีดําเนินการขยาย
โครงการและสงมอบโครงการสูโรงเรียนบานทุง
เชือก หมูที่ 10 ต.รอนทอง เปนที่เรียบรอยแลว
โดยไดบูรณาการความรวมมือรวมกันระหวาง
บริษัท โรงเรียน และชุมชน ซึ่ง
เป น การสร า งความยั่ ง ยื น ใน
การดําเนินงาน
ทั้งนี้ เอสเอสไอไดใหการ
สนั บ สุ น กระบวนการเรี ย นรู
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ผานกิจกรรมดานการเกษตร
แบบผสมผสาน และสนับสนุน
เงิ น กองทุ น หมุ น เวี ย นสมทบ
จํ า นวน 30,000 บาทในการ
ดําเนินงาน
นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณ
อุ ด มรั ต น ผู จั ด การทั่ ว ไป
สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืน
และสือ่ สารกลุม บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ ใหสัมภาษณ
กับผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดําริฯ เพือ่ ความยัง่ ยืน”
เริม่ ตัง้ แตการทําโรงเรือนรวมกัน การดูแลให
ที่เอสเอสไอไดใหการสนับสนุนที่โรงเรียนบานทุง
เชือก ถือเปนแหงที่ 5 ที่ไดดําเนินการ การดําเนิน อาหารสัตว การรดนํ้า การเก็บผลผลิต และชอง
งานนั้นไดผสานความรวมมือกันระหวาง คณะ ทางการตลาด ซึ่งผลที่ไดออกมานั้น นักเรียนให
กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชน ความสนใจ และใสใจลงมือปฎิบัติไดเปนอยางดี
โดยไดเริม่ จากมีการประชุมรวมกันกับตัวแทนของ ผลผลิ ต ที่ ไ ด นั ก เรี ย นได นํ า ไปจํ า หน า ยผ า น
บริษัท ถึงกิจกรรมที่ปฎิบัติไดจริงเหมาะสมกับ โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สวนทีเ่ หลือ
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เศรษฐกิจพอเพียง

ไดนําออกจําหนายใหกับชุมชนโดยรอบโรงเรียน
รายไดจากการขายผลผลิตดังกลาวนักเรียนนํา
เงินที่ไดคืนเขากองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจพอ
เพียงของโรงเรียนบานทุง เชือก ซึง่ ไดรบั เงินสมทบ
กองทุนฯ เพื่อเปนทุนตั้งตนในการทํากิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงตอไป”
นายผดุงศักดิ์ กลาววา “การดําเนินกิจกรรม
ครัง้ นี้ ตองขอขอบคุณนายวสันต ตันเจริญ ผูใ หญ
บาน และลูกบาน ที่ไดใหความสําคัญกับการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ย น
บานทุงเชือก ผานการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ

TCRSSมอบหองนํา้ สาธารณประโยชนร.ร.บางสะพานวิทยา

นายณรงคฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล
กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS
เปดเผยวาเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทไดสงมอบ
หองนํ้า 1 หลัง (10 หอง) ใหแกโรงเรียน
บางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
คีรีขันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
สาธารณประโยชนใหแกนกั เรียน ชุมชน
และรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินใน
พื้นที่บางสะพานขึ้น
สืบเนือ่ งจากเหตุการณนา้ํ ทวมใหญ
อําเภอบางสะพาน เมื่อตนป 2560 ที่
ผ า นมา ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
เดือดรอนเปนอยางมาก จึงตองมีการ
อพยพยายมาพักที่โรงเรียนบางสะพาน
วิทยาเปนการชั่วคราวเพื่อบรรเทาภัย
บริษทั จึงไดตระหนักในการชวยเหลือให
ทรัพยากรมีเพียงพอตอความตองการใช

และตองการชวยอํานวยความสะดวก
ชุมชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจึงเปน
ที่มาของการจัดสรางหองนํ้าหลังนี้ขึ้น
ทั้งนี้ ไดเริ่มสรางขึ้นตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2560 แล ว เสร็ จ ในเดื อ น
มกราคม 2561 และไดดาํ เนินการสงมอบ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา
โดยใชงบประมาณในการกอสรางเปน
จํานวน 830,000 บาท โดยมีคูคาของ
บริษัทไดรวมสมทบดวย
และในโอกาสนีผ้ มตองขอขอบคุณ
คูค า ของบริษทั ทีไ่ ดเล็งเห็นความสําคัญ
การมีสวนรวมชวยเหลือชุมชนกับเรา
ในครั้งนี้ และทําใหนักเรียนไดมีหองนํ้า
สําหรับใชเพิม่ เติม ในอนาคตคิดวาหาก
เกิดเหตุการฉุกเฉินขึ้น ที่นี่สามารถเปน
ศูนยชวยเหลือชุมชน ประชาชนได

เชน แรงงานคนในการปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบๆ สถานที่จัดกิจกรรม สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ สนับสนุนเงินพันธุไกไข คิดเปนมูลคา
มากกวา 50,000 บาท”
นายสมบั ติ แก ว บุ ด ดา ผู จั ด การส ว น
สํ า นั ก การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และสื่ อ สารกลุ ม
กลาววา “การสงเสริมกิจกรรมดังกลาวจะเปน
ส ว นหนึ่ ง ที่ ใ ห นั ก เรี ย นได เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค า ความ
สํ า คั ญ ของแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เนนการพึ่ง
ตนเองอยางยัง่ ยืน โดยโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงนีจ้ ะไดนาํ เอาแนวคิด ปรัชญา มาประยุกต
เขากับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่
มีอยู ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง และ
พึ่งตนเองใหมากที่สุด เพื่อที่จะเสริมสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการเศรษฐกิจพอ
เพียงในโรงเรียน และชุมชน อีกทัง้ ยังจะเกิดศูนย
การเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นภายในโรงเรียน
เพือ่ สรางรายไดใหกบั นักเรียน
และขยายกิจกรรมไปสูช มุ ชน
ตอไป”
นายวสันต ตันเจริญ
ผู ใ หญ บ า นหมู ที่ 10 บ า น
ทุงเชือก ต.รอนทอง กลาว
ว า “ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท ฯ ที่
ไดเขามาสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ทีโ่ รงเรียนบานทุง เชือกในครัง้
นี้ ซึง่ โครงการนีเ้ ปนประโยชน
ต อ นั ก เรี ย นเป น อย า งมาก
ในสวนของชุมชนเองใหการ
สนับสนุนรวมกับบริษัท และ
โรงเรียนในรูปของเงินบริจาค
จากผูปกครองในการซื้อแม
พั น ธุ ไ ก ไ ข นอกจากนี้ ยั ง
สนั บ สนุ น ไม เ พื่ อ จั ด ทํ า โรง
เรือนเลี้ยงเปด และเลี้ยงไก
พร อ มระดมชาวบ า นด า นแรงงานมาช ว ยกั น
ปรับปรุงพื้นที่ กอสรางโรงเรือน และขอบคุณ
ทีมงานบริษัทฯ ที่มารายงานความกาวหนาของ
โครงการใหชาวบานไดรับทราบอยางตอเนื่อง
ผานที่ประชุมของหมูบาน ชุมชนจะสนับสนุน
โครงการอยางตอเนื่อง และตลอดไป”
นายจงรักษ วัตรสติ ผูอ าํ นวยการโรงเรียน
บานทุง เชือก ต.รอนทอง กลาววา “ผมขอขอบคุณ
ทาง บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ที่ ไ ด ใ ห ก าร
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ใหกบั โรงเรียนบานทุง เชือกของเราเพราะโรงเรียน
ของเรามีความตองการจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ แตยังขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมในการที่บริษัทฯ ไดเขามาสนับสนุน
เติมเต็มในครั้งนี้ไมวาจะเปนทั้งงบประมาณ องค
ความรู และการเขามาเปนพีเ่ ลีย้ งอยางใกลชดิ ซึง่
ทางโรงเรียนนอกจากจะใหนักเรียนไดเรียนรูใน
เรื่องของทักษะชีวิตดานการเกษตรแลว โรงเรียน
ยังไดบรู ณาการกิจกรรมดังกลาวเขากับการเรียน
การสอนอีกดวย เชนดานคณิตศาสตรผานการ
คํานวณตนทุนในเรื่องของอาหารไกไขที่ตองให
แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลผลิตไขที่ไดตอวัน
ตอเดือนนั้นมีสวนตางกําไรหรือขาดทุนอยางไร
เปนตน สุดทายนี้ผมก็อยากใหทางบริษัทฯ ชวย
เปนที่ปรึกษาและใหคําชี้แนะการดําเนินงานของ
โรงเรียนบานทุงเชือกตอไปดวยครับ”
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