Leading Innovative and Reliable Steel Company

ปที่ 12 ฉบับที่ 206 ประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2564

SSIจัดสัมมนาดานการกอสรางเหล็กป64
รวมผลึกไอเดียงานเหล็กยุคนิวนอรมอล

300 ผู้ประกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบ-นักวิชาการ
วงการเหล็กรวมตัวร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้าง
ด้วยเหล็กโดยเอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction
Forum 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบ Online Platform (Zoom Webinar) เปิดมุมมอง
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารออกแบบก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งเหล็ ก โดย
ได้รับเกียรติจากบุคคลในวงการเหล็กร่วมแชร์ความรู้
และประสบการณ์ พร้อมเป็นเวทีแสดงผลงานสุดยอด
ปริญญานิพนธ์ (ปี 4) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ผ่านด่านเข้มเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่าระหว่าง
อ่านต่อ น.2
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564



เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา “เอสเอสไอ”
จัดงานสัมมนาวิชาการด้านโครงสร้างเหล็ก โดย “เอสเอสไอ”
หรือ SSI Steel Construction Forum 2021 (The Rise of Steel Construction After Covid-19 Pandemic) ในรูปแบบ Online Platform
(Zoom Webinar) รวมผูป้ ระกอบการ-วิศวกร-นักออกแบบ-นักวิชาการ
วงการเหล็ก จำานวน 300 คน ร่วมเรียนรู้เนื้อหาด้านโครงสร้าง
เหล็กโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ รวมถึง
อัปเดตความคืบหน้าด้านนวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ พร้อม
ด้ ว ยหลั ก ปฏิ บั ติ ง านก่ อ สร้ า งและตรวจสอบงานอาคารและ
สะพานโครงสร้างเหล็ก เพื่อเกิดเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต

ม.วลัยลักษณสดุ ยอดแชมป2ปซอ น
ผลงานปริญญานิพนธเหล็กSSI4YE
ผลงาน “ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอม
โพสิตจากแผ่นเหล็กประกอบ และคอนกรีตผสม
เศษคอนกรีตเก่าสำาหรับระบบพืน้ ชนิดบาง”นิสติ
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจงคว้า
รางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ์ 2 ปีซ้อน ภายใต้
โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers หรือ SSI4YE ประจำาปี 2020

รับทุนรวม 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรูใ้ นการใช้งานโครงสร้างเหล็ก
ให้เกิดประสิทธิภาพสูว่ ศิ วกรรุน่ เยาว์ ในงานสัมมนา
วิชาการด้านการก่อสร้างด้วยเหล็กโดยเอสเอสไอ
หรือ SSI Steel Construction Forum 2021 ทีผ่ า่ นมา
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทีผ่ า่ นมา อ่านต่อ น.2

WCE ประสบความสําเร็จ

การทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ บทต.ต้นแบบ
พร้อมส่งมอบให้ รฟท. ทดสอบใช้งานบนรางรถไฟ

อ่านต่อ น.3

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
จัดเวทีออนไลน์

ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้จดั งานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้าง
ด้วยเหล็กโดยเอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction
Forum 2021 เพื่อเผยแพร่วทิ ยาการความรูด้ า้ นนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำ�หรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และ
นักวิชาการ ให้
เกิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อ
เนือ่ ง พร้อมเปิด
กว้างให้บคุ คลที่
สนใจสมัครเข้า
ร่วมรับฟังได้ใน
รูปแบบ Online
Platform (Zoom
Webinar) โดย
กำ�หนดภายใต้
แนวคิด The Rise of SteelConstruction After Covid-19
Pandemic มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน
		 นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโควิด-19
ทีมงานจึงต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ เพื่อการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อม
ปฏิบตั ติ ามมาตรการของหน่วยงายภาครัฐกระทรวง

แชมป์ 2 ปีซ้อน

ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้จัดกิจกรรมตัดสินผู้ชนะเลิศโครงการ
ประกวดวิทยานิพนธ์หัวข้อที่เกี่ยวกับเหล็ก ภายใต้
โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers Program 2020” (ปี 4) หรือ SSI4YE
ในงานสัมมนาวิชาการด้านการก่อสร้างด้วยเหล็ก โดย
เอสเอสไอ หรือ SSI Steel Construction Forum 2021
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2564 ใน
รูปแบบ Online Platform (Zoom Webinar) โดยได้รับ
เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1) นายวิกรม วัชระคุปต์
ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย 2) นายวิ โ รจน์ โรจน์ วั ฒ นชั ย
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย (ISIT) 3) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) 4) พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล ประธานอนุกรรมการ สาขาโครงการ
สร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย และ 5) นายณัฐพล สุทธิธรรม
ตัวแทนจากบมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
(SSI) เป็นผูต้ ดั สินผูช้ นะเลิศรางวัล Best
of The Best Senior Project Award 2020
ในครั้ ง นี้ ภายใต้ เ งื่ อ นไขและเกณฑ์
การตัดสิน
		 1. ข้อกำ�หนดทั่วไป: เป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ flat steel
product เช่นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled
coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูป
พรรณขึ้นรูป เย็น เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ ใน
การศึกษาวิจัยโครงการ
		 2. เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน
เกณฑ์ 1 (40 คะแนน) เป็นโครงการทีส่ ามารถต่อยอด
หรือพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ ได้จริงในเชิงพาณิชย์
เกณฑ์ 2 (30 คะแนน) เป็นโครงการที่มีการใช้นวัตกรรม อันสามารถสร้าง มูลค่าเพิม่ ได้ในเชิงวิศวกรรม
เกณฑ์ 3 (30 คะแนน) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมและ สิ่งแวดล้อม
		 สำ�หรับกิจกรรมค้นหาสุดยอดปริญญานิพนธ์
ประจำ�ปี 2563 นัน้ คณะกรรมการตัดสินได้เปิดโอกาส
ให้นกั ศึกษา 3 ทีมสุดท้ายทีผ่ า่ นเข้ารอบประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2564

		 สำ�หรับงานสัมมนาดังกล่าว จัดขึน้ ระหว่างวันที่
9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online Platform
(Zoom Webinar) โดย Theme ของงานแบ่งออกเป็น
3 วัน ได้แก่ วันที่หนึ่ง (9 พ.ย. 64) กำ�หนดสัมมนา
ภายใต้ Theme : Innovation and Research in Steel
Construction โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วย 1) นายณัฐพล สุทธิธรรม 2) ดร.เอกชัย
อยู่ประเสริฐชัย 3) ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ 4)
นางสาวกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ 5) นายภาวิต

ซอฐานานุศักดิ์ และ 6) นายปรัชญา เอี่ยมทรงศักดิ์
บรรยายความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครง
สร้างเหล็ก เช่น การนำ�เสาเหล็กมาใช้กับระบบพื้น
post-tension รวมถึงผลการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ นอกจากนีย้ งั มีการแข่งขันสุดยอดปริญญานิพนธ์
รอบ Best of The Best Senior Project Award จาก
น้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการ SSI4YE 2020 อีกด้วย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
วันที่สอง (10 พ.ย. 64) บรรยายใน Theme:
New Normal Steel Building Construction เน้นเนือ้ หา
เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็ก
ในการก่อสร้างในยุคนิวนอร์มอล (New normal) ที่
ต้องการความโปร่ง โล่ง ไม่แออัด อันสะท้อนระยะ
ห่างที่เหมาะสมที่สุด (Optimum distancing) โดย
โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วยเพิ่มพื้นที่ (Space) ให้กับ
ผู้ใช้โครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างจำ�เป็นต้องตอบ
โจทย์ให้กับผู้ก่อสร้างอาคาร ในยุค New Normal ทั้ง

ยังเป็นงานก่อสร้างที่ใช้คนน้อย ไม่เกิดความแออัด
ในสถานที่งานก่อสร้าง ช่วยลดมลพิษจาก PM 2.5
(รถขนส่ง รถติดจากการปิดการจราจรทีย่ าวนาน) และ
PM10 ฝุ่นขนาดใหญ่ จากโครงสร้างงานคอนกรีต
(Concrete construction) ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้าง
โรงพยาบาลสนามที่ใช้เวลาเพียง 15 วัน ซึ่งในการ
บรรยายวันนีม้ ผี ทู้ รงคุณ ประกอบไปด้วย 1) ดร.เมธี
เชี่ยววณิชย์กร 2) นายจักรา พรประสิทธิ์ 3) นาย
วานิชกมลนันท์ 4) นายจิตกร ด่างเหลา และ 5) นาย
อาทิตย์ ตรีภพ
และวันที่ 11
พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของงาน
สัมมนา บรรยาย
ภายใต้ Theme:
New Normal Steel
Infrastructure โดย
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย
1) ดร.สุกจิ ยินดีสขุ 2) ดร.พุทธิพงศ์ หะลีหร์ ตั นวัฒนา
3) ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ 4) นายพรชัย จิระทัศน์ประสุต
และ 5) นายยงยุทธ แหยมบาง โดยเนื้อหาทั้งหมด
พู ด ถึ ง การดำ � เนิ น โครงการก่ อ สร้ า งสะพานที่ อ ยู่
ระหว่างขัน้ ตอนของการก่อสร้างและการตรวจสอบ
และซ่อมบำ�รุง อาทิ สะพานข้ามแม่นํ้าน่าน จังหวัด
พิษณุโลก และสะพานนวลฉวี จังหวัดนนทบุรี อีกทัง้
นำ�เสนองานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก (Steel arch
bridge) ข้ามแม่นา้ํ เจ้าพระยา จังหวัดสิงห์บรุ ี อีกแห่งด้วย

พระจอมเกล้าธนบุรี และ3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมขึน้ นำ�เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการและ
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาฯซึง่ จากผลงานประกวดวิทยานิพนธ์
3 ทีมสุดท้าย มีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ Best of The Best Senior Project Award 2020
ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ
“ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจาก
เหล็กประกอบและคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่า
สำ�หรับระบบพื้นชนิดบาง” เป็นผลงานยอดเยี่ยม
ที่สุด และได้รับคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ภายใต้
เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสินของโครงการฯ พร้อม
ได้รบั ทุนการศึกษาเพิม่ เติมจำ�นวน 25,000 บาท และ
โล่รางวัลสำ�หรับสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนอีกด้วย
		 นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทัว่ ไป ด้าน
พัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บริษัทสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประธาน
คณะทำ�งานโครงการ กล่าวว่า “โครงการ Structural

Best of The Best มีการนำ�ไปทดลองก่อสร้างจริง ซึ่ง
สามารถสะท้อนเกณฑ์การตัดสินในทุกข้อ คือ การทำ�
มาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมทีไ่ ด้ไม่ลอกเลียน
แบบใครและไม่ท�ำ ลายสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วยครับ”
		 นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำ�นวยการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)
กล่าวว่า “การคัดเลือกทีมชนะเลิศในปี 2563 คณะ
กรรมการทั้ง 5 ท่านพิจารณาโครงงานทั้งสามทีม
ด้วยความชืน่ ชม เห็นความพัฒนาก้าวหน้าจากปีกอ่ น
หน้านั้นหลายประการ ต่อยอดแนวความคิดของ
งานได้อย่างมีศักยภาพสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้ได้ศกั ยภาพสูงสุดร่วมกัน
ระหว่างเหล็กและคอนกรีต สามารถตอบโจทย์งาน
การซ่อมแซมโครงสร้างทำ�ให้ชว่ ยแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กได้เป็นอย่างดีการตัดสินผลงาน
ต้องคำ�นึงถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ความเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 2020
หรือ SSI4YE 2020 เป็นโครงการทีไ่ ด้จดั ขึน้ เป็นปีที่ 4
โดยมี เ ป้ า หมายในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้งานโครง
สร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนส่งผลต่อ
ความยัง่ ยืนในอนาคต ซึง่ เราหวังว่าโครงการ SSI4YE
จะเป็นโครงการทีต่ อ่ ยอดให้นสิ ติ นักศึกษาได้หนั มา
สนใจพัฒนานวัตกรรมงานโครงสร้างเหล็กให้เพิ่ม
มากขึน้ เพือ่ เป็นประโยชน์แก่อตุ สาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต
		 และสำ�หรับโครงการประกวดสุดยอดปริญญา
นิพนธ์ในปีนี้ น้องๆ ทั้ง 3 ทีมทำ�ผลงานได้อย่างน่า
ทึ่งมาก มีทั้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการควบคู่
ไปกับการทำ�แบบจำ�ลองเพือ่ ศึกษาพฤติกรรม ส่งผล
การศึกษามีความน่าเชือ่ ถือ โดยผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล

ทางวิศวกรรมด้วย สำ�หรับการหาทีมชนะเลิศเป็นการ
ตัดสินใจที่ยากลำ�บากที่สุดของคณะกรรมการ แต่
ขอชื่นชมทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้
ซึง่ ต้องบอกว่ามีผลงานทีโ่ ดดเด่นจริงๆ ส่วนอีก 2 ทีม
ขอให้ฝึกฝนและพัฒนาผลงานต่อไปครับ”
		 เช่ น เดี ย วกั บ ดร. จุ ล เทพ ขจรไชยกู ล
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ์
ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัล Best of The Best Project
Award ที่ดำ�เนินการจัดแข่งขันโดยเอสเอสไอได้รับ
ความสนใจมาอย่างต่อเนือ่ ง มีผลงาน Senior Projects
ของนิสติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด และเข้าสู่การ
คัดเลือก 3 ผลงานเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอชืน่ ชมน้องๆทุกคน
ที่ร่วมมือกันสร้างผลงานที่มีคุณค่า ทุกผลงานล้วน
เป็นผลงานที่น่าสนใจแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์

และความตัง้ ใจ สะท้อนการใช้ความรูค้ วามสามารถ
ในทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
		 “สำ�หรับผลงานปริญญานิพนธ์หวั ข้อประสิทธิภาพ
ของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบ
และคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่าสำ�หรับระบบ
พืน้ ชนิดบาง ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศในปีนนี้ นั้ ถือว่ามี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการนำ�ไปใช้งานจริง
โดยผู้ประกอบการที่ร่วมดำ�เนินโครงงานขอแสดง
ความยินดีกบั น้องๆ และขอเป็นกำ�ลังใจให้กบั ความ
มุง่ มัน่ จนประสบความสำ�เร็จในการสร้างนวัตกรรม
ด้านการใช้งานเหล็กกล้าให้เกิดประโยชน์ใ นวง
กว้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
เหล็กรวมถึงวงการก่อสร้างของประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ”
		 นางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ
ข่าวว่า “ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ศึกษา
เรื่อง “ประสิทธิภาพของการอัดแรง
คานคอมโพสิตจากแผ่นเหล็กประกอบ
และคอนกรี ต ผสมเศษคอนกรี ต เก่ า
สำ�หรับระบบพืน้ ชนิดบาง” ซึง่ สามารถ
ตอบโจทย์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ตั้ ง
ไว้ อาทิ ประโยชน์ด้านงานก่อสร้าง
สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการสั่น
และการแอ่นตัวสำ�หรับคานที่มีระยะ
พาดยาวที่ภาวะใช้งาน โดยใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารจอดรถของโรงพยาบาลวิภาราม
(พัฒนาการ) ส่วนด้านวิชาการ ได้ดำ�เนินการผลิต
และเผยแพร่วารสารเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้คาน
เหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กซึ่งถือเป็นองค์ความรู้
ใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศ และจะนำ�สูก่ ารจดทะเบียน
ด้านของทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ ยืน่ ขอจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรของผลงานต่อไป
		 “ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำ�ความรู้จากศาสตร์
การเรียนมาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานที่สามารถ
นำ�ไปใช้งานได้จริง รวมทั้งขอบพระคุณอาจารย์
ที่ปรึกษาที่คอยชี้แนะตลอดการศึกษาวิจัยทำ�ให้
ประสบความสำ�เร็จเป็นปีที่ 2 ที่สำ�คัญขอบคุณ
เพื่อนๆ ที่ให้ความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอดจึงทำ�ให้
ทีมจากมหาลับวลักษณ์ชนะรางวัล Best of The
Best ในปีนี้ สามารถสร้างชือ่ เสียงให้กบั สถานศึกษา
ในวงกว้างโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมและคิดค้น
นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กไทย”

สาธารณสุข ด้านการรวมตัวและเว้นระยะห่างทาง
สังคม เพือ่ ลดความเสีย่ งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ทำ�ให้ในปีนี้งานสัมมนา SSI Steel Construction
Forum 2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผย
แพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำ�หรับ
งานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ
วิศวกร นักออกแบบ และนักวิชาการ และเกิดเป็น
ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคตได้”

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ธันว�คม 2564



กลุมเหล็กสหวิริยารวมทอด
ผาปาโครงการทุนเลาเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆ์ไทยประจวบคีรขี นั ธ์
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า
สมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับ
พระสงฆ์ไทย” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย
มีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าร่วมพิธี
ณ วัดกุยบุรี ตำาบลกุยบุรี อำาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยยอดเงินจากการทอดผ้าป่าโครงการทุน
เล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำาปี ๒๕๖๔ นี้ รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่าง
ลึกซึ้งและนำาไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระ
ภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มี
วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนสำาเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุน
เล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประจำาทุกปี สร้างโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงให้แก่
พระภิกษุและสามเณร จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
และเป็นที่พึ่งหลักของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE
บริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยา ไดผลิตรถโบกี้บรรทุก
ตูส นิ คา (Bogie Container Flat wagon) ตนแบบ หรือ
รถ บทต. ตามมาตรฐานการรถไฟแหงประเทศไทย
(ร.ฟ.ท.) เสร็จสมบรูณ และเขากระบวนการทดสอบ
ความแข็งแรงของโครงประธานโดยการรับนํ้าหนัก
บรรทุกแบบสถิต (Static Load Test) โดยศูนยพฒ
ั นา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการรถไฟ ((Railway Engineering and Technology Development Centre:
RETD) “WCE” รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) โดยความรวมมือดาน
งานวิจัยและพัฒนาโครงการการทดสอบความแข็ง
แรงของ Flat Wagon Underframe ภายใตสภาวะ
โหลดและการวัดความเครียด เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรมแหงชาติ (สวอช.) หนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (บพข.) ดําเนินการทดสอบที่ Workshop
WCE ผลการทดสอบสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ
รถโบกีบ้ รรทุกตูส นิ คา
ต น แบบของ WCE
สามารถรั บ นํ้ า หนั ก
บรรทุกไดมากกวา 85
ตัน สูงกวาขอกําหนด
ของการรถไฟแห ง
ประเทศไทย (80.60
ตัน) ภายใตการรวม
สั ง เกตการณ ข อง
ดร.ศิริพงศ พฤทธิพันธุ รองผูวาการรถไฟฯ และ
คณะ นําไปสูความพรอมสําหรับการทดสอบวิ่งบน
รางตอไป WCE เชือ่ มัน่ วา บทต. ดังกลาวจะผานการ
ทดลองใชโดยการรถไฟแหงประเทศไทยในที่สุด และ
จะทําให WCE เปนผูผลิตรายแรกของประเทศที่ผาน
เกณฑมาตรฐานของ ร.ฟ.ท. สามารถตอบสนอง
นโยบาย Made in Thailand และ Local Content
ของประเทศที่มุงพัฒนาสงเสริมความสามารถดาน
การผลิตของอุตสาหกรรมระบบราง
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจ
วิศวกรรมของกลุม เหล็กสหวิรยิ า เปดเผยวา บริษทั ฯ
เล็งเห็นถึงโอกาสการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมระบบราง

จากนโยบายภาครั ฐ ที่ ส ง เสริ ม ขยายการขนส ง
ทางราง และการสนั บ สนุ น ความสามารถภาค
อุตสาหกรรมของของประเทศ ไดแก โครงการ Thai
First, Made in Thailand และ Local Content จาก
ฐานความแข็งแกรงดานวิศวกรรม ความรู ความ
สามารถของบุคลากร
เครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ ทั น สมั ย และความ
พรอมของ Workshop
ขนาดใหญของ WCE
จึงไดดําเนินโครงการ
ผลิ ต รถโบกี้ บ รรทุ ก
ตูสินคาตนแบบ หรือ
รถ บทต. จํานวน 2 คัน

 กลุม เหล็กสหวิรยิ ามอบนํา้ ดืม่ 1,200 ขวด สนับสนุนผูก กั ตัวที่

เปนกลุม เสีย่ งผูป ว ยติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ชุมชนบานปากคลอง

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางกฤษณา เลิศนิธิพร ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ข่าวสารและ
ต้อนรับ บริษัท สหวิริยาสตีลอิสดัสตรี จำากัด (มหาชน) สนับสนุนนำ้าดื่ม จำานวน 1,200
ขวด เพื่อมอบให้แก่ผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ณ บ้านน็อคดาวน์ ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตำาบลธงชัย อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำาหรับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพืน้ ทีต่ าำ บลธงชัย
ทางอำาเภอบางสะพานมีคำาสั่งให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ด่านชุมชน และ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อสกัดกั้นการ
เข้าออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ใน
ระหว่างวันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ของ รฟท. ที่อางอิงมาตรฐานสากล ซึ่งประสบความ
สํ า เร็ จ ตามเป า หมาย สามารถรองรั บ นํ้ า หนั ก การ
บรรทุกไดมากกวา 85 ตัน ทั้งนี้ ไดรับความรวมมือ
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร(ี มจธ.)
ตามโครงการความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา
นวั ต กรรม ระหว า ง
WCE และ มจธ. โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.วิทูร
อุ ทั ย แสงสุ ข ภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะฯ รวมกับ WCE
ดําเนินการทดสอบตาม
ขอกําหนด ดวยเครือ่ งมือ

WCE ประสบความสําเร็จ
การทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ บทต.ต้นแบบ
พร้อมส่งมอบให้ รฟท. ทดสอบใช้งานบนรางรถไฟ

เพื่อการศึกษาเรียนรู และแสดงความสามารถดาน
การออกแบบและผลิตทางวิศวกรรมของบริษทั เพือ่
เปนแนวทางนําไปสูก ารผลิต บทต. ในประเทศทดแทน
การนําเขาจากตางประเทศ WCE ออกแบบและ
ผลิตโครงประธาน (Underframe) ใชวัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ 100% ประกอบรวมกับชิน้ สวนแคร (Bogie)
ขอพวง (Coupling Device) และ ระบบเบรค (Brake
System) ที่นําเขาจากตางประเทศและมาประกอบ
ขั้นตอนสุดทายเปนรถ บทต. ที่โรงงาน WCE
โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผานมา บริษัทได
ดําเนินการทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถ
บรรทุกตูสินคาตนแบบที่ผลิต โดยการรับนํ้าหนัก
บรรทุกแบบสถิต (จอดรถอยูกับที่) ตามขอกําหนด

วัดที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมวัดผลทดสอบ ไดแก
CMM Laser scan และ Digital Image Correlation (DIC)
พรอมกับไดรับเกียรติจาก นายศิริพงศ พฤทธิพันธุ
รองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจซอม
บํารุงรถจักรและลอเลื่อน ประธานคณะทํางานทดลอง
วัสดุอปุ กรณและคัดเลือกคุณสมบัตทิ างเทคนิคเบือ้ งตน
(Pre-Qualiﬁcation: PQ) ในฝายการชางกล Pre-Q
และคณะรวมสังเกตการณการทดสอบ
รถ บทต. ตนแบบดังกลาว จะนําไปทดสอบการ
เบรกและการเลี้ยวโคง บนรางรถไฟในเดือนธันวาคม
2564 จากนั้นจะสงมอบใหการรถไฟแหงประเทศไทย
ทดสอบใชงานจริงเปนเวลา 6 เดือน ที่ระยะทางใชงาน
72,000 กิโลเมตร เมื่อดําเนินครบทุกขั้นตอนตามแผน

เปนที่เรียบรอยจะสามารถสรุปผลความสําเร็จ
ไดอยางแนนอนในเดือนพฤศจิกายน 2565 นั่น
หมายความวา WCE จะเปนผูผลิตรถ บทต. ราย
แรกของประเทศไทยที่ผานมาตรฐานการรถไฟ
แหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการ WCE กลาววา องค
ความรูที่ไดจากการผลิตรถ บทต.ตนแบบ และ
การเก็บขอมูลการทดลองใชรวมกับการรถไฟ
จะนําไปสูการพัฒนาทางวิศวกรรมรถไฟ ที่ขับ
เคลือ่ นการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในอุตสาหกรรม
ระบบรางไดตอไป เชน การออกแบบสราง บทต.
Lightweight model เพื่อบรรทุกนํ้าหนักไดมาก
ขึ้น Bogie ที่ลดการสึกหรอของลอและราง รถ
ขนสงสินคาอุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑในกลุม
เหล็กสหวิริยา อุตสาหกรรมทางการเกษตรและ
อื่นๆ ที่ประสงคจะขนสงทางระบบราง เปนตน
เพื่อการมุงมั่นอยางจริงจังของ WCE ที่จะ
เปนศูนยกลางการพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยี
รางและรถไฟ จึงไดจดั ตัง้ ศูนยพฒ
ั นาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีการรถไฟ (Railway Engineering
and Technology
Development Centre:
RETC) ขึ้ น ที่ อํ า เภอ
บางสะพาน จ.ประจวบ
เพื่อขับเคลื่อนพัฒนา
ยกระดับความรู ความ
สามารถดานวิศวกรรม
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สรางบุคลากร
รองรับการพัฒนาธุรกิจวิศวกรรมขนสงทาง
ราง รวมถึงการใหบริการดานงานวิศวกรรม
การซอมบํารุง ซอมปรับปรุงดัดแปลง ผลิต
ชิ้นสวน ผลิตตัวรถ รวมทั้งใหบริการดานการ
ทดสอบทีเ่ กีย่ วของ เปนศูนยกลางการบูรณาการ
ความรูความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ดวยวิสัยทัศนของ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ที่มีเปาหมายอยางมุงมั่นตอการ
ดําเนินงานใหศนู ยพฒ
ั นาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การรถไฟ เปนศูนยชั้นนําของประเทศและเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมระบบราง ตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐ และแผนการพัฒนาของประเทศไทย

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 ธันว�คม 2564

บอรด SSI อนุมัติแตงตั้ง “นาวา จันทนสุรคน”
เปนกรรมการผูจัดการใหญคนใหม
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI เปดเผยวา ทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ไดมมี ติรบั ทราบการพนจากตําแหนงกรรมการผูจ ดั การ
ใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ของนายวิน วิริยประไพกิจ
มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป และอนุมัติแตงตั้งให นายนาวา
จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส หัวหนาสายธุรกิจ ขึ้นดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
คนใหม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและธุรกิจภายใต SSI
Operating Company โดย มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป
นายนาวา จันทนสุรคน เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทั้งดานการคา
ดานทรัพยากรบุคคล ดานอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และ
มีประสบการณบริหารงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูงในภาคธุรกิจตางๆ เปน
อยางดี
อนึ่ง นายวิน วิริยประไพกิจ ยังคงดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และประธานคณะกรรมการจัดการ โดยมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของหนวยธุรกิจตางๆ และสํานักงานกลุม ตามกลยุทธองคกรในการสรางธุรกิจ
ใหม เสริมธุรกิจเดิม และเติมทุนทางธุรกิจใหเกิดผลกําไรอยางยั่งยืนสําหรับ
กลุมบริษัท

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ธ.ค. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• ผูจัดการสวนกฎหมาย จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร (มีประสบการณสายโรงงาน)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Digital Marketing จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ
สาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (มีประสบการณ 2 ปขนึ้ ไปในสายงานพัฒนาธุรกิจ หรือการตลาด)

• Employee Relations and General Affairs จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาตร การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ (มีประสบการณในสายงานทรัพยากรบุคคล และธุรการ 5 ปขึ้นไป)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

 คณบดี ค ณะสิ่ ง แวดล อ ม

ม.เกษตรฯดูงานกิจกรรมซีเอสอาร
กลุม เหล็กสหวิรยิ า ผศ.ดร.สุรตั น์ บัวเลิศ

คณบดีคณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้ อ มคณะเยี่ ย มชมโรงงานเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น
ชนิดม้วน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) หรื อ “เอสเอสไอ” ที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารปูม้ากลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน ธนาคารชุมชน โครงการ
ทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพอำาเภอบางสะพาน โดยมี
นายสมบัติ แก้วบุดดา หัวหน้าศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สื่อสารกลุ่ม “เอสเอสไอ” และทีมงานให้การต้อนรับ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
เรือเดินในประเทศ)

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส สาขาบริหารธุรกิจ
(มีประสบการณจัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป/จัดซื้อตางประเทศ/จัดซื้อทั่วไป 5 ป)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• วิศวกรฝายผลิต จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กําหนด
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.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

