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บ ริ ษั ท ซั ง โ ก ะ ไ ด ค า ซ ติ้ ง ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จํา กั ด ( ม ห า ช น )
Sanko Diecasting (Thailand) PCL.

15 ก.พ. 2556

ปรบมือให ้ คุณย่าพนง.ไปรษณียท
์ ํางาน 44 ปี ไม่เคย"ลา-ขาด-ป่ วย"

สํานักข่ าวต่ างประเทศรายงานเมื่อวั นที่ 30 ม.ค.ว่ า นางเด็บโบราห์
ฟอร์ ด พนั ก งานไปรษณี ย์ สุ ด แกร่ ง ของสหรั ฐ ถึ ง จะอายุ เ กษี ย ณจากหน้ า ที่
พนักงานไปรษณีย์ของสหรัฐ แล้ ว หลังปฎิบัติหน้ าที่เป็ นเวลา 44 ปี โดยประวัติ
การทํางานสุดเยี่ยม ไม่เคยลา ขาด หรือเจ็บป่ วย เลย
รายงานระบุว่า ที่ผ่านมา นางเด็บโบราห์ต่างได้ รับการสรรเสริญยกย่อง
จากเพื่อนร่วมงานของเธอจากการทํางานอย่างขยันขันแข็งและไม่เคยมีประวัติด่างพร้ อย โดยเธอกล่าวว่า เธอ
แค่พยายามทํางานให้ ดีท่สี ุดเท่าที่จะทําได้ และมันกลายเป็ นวัฎจักรแห่ งการทํางานของเธอตลอดทั้งวัน และ
เมื่อเธอเป็ นไข้ เธอจะพยายามสลัดอาการดังกล่าวทิ้งไป และจะไปหาในวันหยุดแทน นอกจากนี้ เธอยังกล่าว
ว่า บิดาของเธอซึ่งอายุ 86 ปี ก็ไม่เคยป่ วยเลยตลอด 30 ปี ดังนั้น เรื่องป่ วยจึงไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้ องมาโอด
ครวญ แต่มันเป็ นจริยธรรมส่วนหนึ่งของการทํางานมากกว่า และว่าหลังเกษียณแล้ ว เธอยังไม่มีแผนว่าจะทํา
อะไรต่อไป นอกจากใช้ เวลาอยู่กบั บิดาของเธอ

ด้ านผู้จัดการฝ่ ายการเงินของสํานักงานไปรษณีย์สหรัฐ ซึ่งเคยทํางานกับนางเด็บโบราห์ กว่า 15 ปี
บอกว่า เป็ นเรื่องยากที่จะหาคนมาแทนเธอ และว่าเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของเธอล้ วนรู้จักประวัติการทํางาน
อันยอดเยี่ยมของเธอ และเธอยังเคยไดรับรางวัลสดุดีจากกรมไปรษณีย์เมื่อเธอทํางานได้ 30 ปี ทั้งนี้ รายงาน
ระบุว่า จากประวัติการทํางานที่ไม่เคยขาดลาของเธอ ทําให้ เธอได้ เงินบํานาญเพิ่มขึ้นเป็ นอีก 5 เปอร์เซนต์
ด้ วย
ที่มา

: www.matichon.co.th

สืบค้ นเมื่อ 30 มกราคม 2556

ถ้าเรา....เชื่อมั่นว่าทําได้....ต่อให้ตอ้ งย้ายภูเขาถมทะเล
ในที่ส ุดก็สาํ เร็จจนได้
แต่ถา้ ใจเราคิดว่า....ทําไม่ได้...แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ
ก็ยงั ไม่มีวนั ประสบความสําเร็จ
......ดร. ซ ุน ยัต เซ็น...

ท่านพุทธทาสภิกขุ
ท่าบริหารง่ายๆ ป้องกันนิ้ วล๊อค
1. ยืดกล้ ามเนื ้อแขน มือ นิ ้วมือ โดยยกแขนระดับไหล่ใช้ มือข้ างหนึง่ ดันให้ ข้อมือกระดกขึ ้นลง ปลายนิ ้วเหยียดตรงค้ างไว้ นับ 1-10 แล้ วปล่อย ทํา 6-10 ครัง้ /เซต
2. บริ หารการกํา-แบมือ โดยฝึ กกํา-แบ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้ อนิ ้วมือ และกําลัง
กล้ ามเนื ้อภายในมือ หรื ออาจถือลูกบอลในฝ่ ามือก็ได้ โดยทํา 6-10 ครัง้ /เซต
3. ท่าเพิ่มกําลังกล้ ามเนื ้อที่ใช้ งอ-เหยียดนิ ้วมือ โดยใช้ ยางยืดช่วยต้ าน แล้ วใช้ นิ ้วมือ
เหยียดอ้ านิ ้วออก ค้ างไว้ นับ 1-10 แล้ วค่อยๆ ปล่อย ทํา 6-10 ครัง้ /เซต

อยากเรียนภาษาญี่ป่ นุ !!!!! แต่มีปัญหา


ค่าเรียนแพงจัง



หาที่เรียนไม่ได้



ไม่มเี วลาไปเรียน

แผนกบุคคล มีคาํ ตอบให้

เปิ ดสอนในโรงงาน

ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจ แจ้ งชื่อได้ ท่แี ผนกบุคคล (เพื่อทราบจํานวนและ
กําหนดรายละเอียดเวลาการสอน)


รับจํานวนจํากัด



กําหนดการ และรายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบอีกครั้ง

พี่ครับ....ผมเดินผ่านมาเห็นเครื่ องหมายอย่างนี ้

และมีปมอะไรแดงๆ
ุ่
ด้ วยไมรู้มนั ใช้ ยงั ไงครับ
ส่งคําตอบ เพื่อ รับรางวัล ที่ ฝ่ ายบุคคล
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับรางวัล ใน
จดหมายข่าวฉบับหน้ า
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การป้องกันอั คคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสํานักงาน
คําถาม : แลวเราจะปองกันอัคคีภัย เพื่อปองกันไมใหเกิดความสูญเสียทรัพยสินชีวิตเรา สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
สํานักงานหรือบานเรือน เรมมีแนวทางในการปองกันอยางไร?

คําตอบ : ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวทางในการปองกันการเกิดอัคคีภัยดังนี้
1.ศึกษาและทําความเขาใจกับทฤษฏีการเกิดอัคคีภัยอยางรูแ
 จงเห็นจริง
2.หลักสําคัญในการปองกันอัคคีภัย ตองแยกองคประกอบทั้ง 3 อยางออกจากกัน และถาระงับเหตุ
อยางมีประสิทธิภาพ ตองกําจัดลูกโซอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
การปองกันอัคคีภย
ั ในโรงงานอุตสาหกรรม
การตัดเชือ
้ เพลิง การเก็บเชือ
้ เพลิงนอยเพียงพอสําหรับการใชงาน
- การแยกเชื้อเพลิงเก็บตางหาก แยกเก็บจากบริเวณที่มป
ี ระกายไฟ
- ตรวจสอบการรั่วไหลของอุปกรณที่ใชกับถังกาซเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
- หามวางอุปกรณในแผงวงจรไฟฟาหรือบริเวณตูไฟฟาเพราะเสี่ยงตอการเกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรือหากมีประกายไฟถุงมือหรือเศษผาที่
ได

วางอยูจะเปนเชื้อเพลิงติดไฟ

อย่าวางสิง่ ของในตู้ไฟหรื อวางใกล้ ต้ ไู ฟนะจ๊ ะไม่ปลอดภัย

ใช้ แล้ ววางให้ ไปที่ เทนํ ้ามันอย่าให้ หกนะจ๊ ะ

- จัดวางพืน
้ ที่เก็บสารเคมีใหเหมาะสมเพื่อปองกันสารเคมีทท
ี่ าํ
ปฏิกริ ิยาตอกันจําทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือคราบน้าํ มันที่หกลงพื้นหากเกิด
ประกายไฟจะทําใหเกิดการลุกติดไฟไดงาย
การขจัดอากาศ ซึง่ ในที่นี้หมายถึงออกซิเจน คุณสมบัติของออกซิเจนคือ ชวยใหไฟติด แตตัวเองไม
ติดไฟวิธีในการกําจัด ดังนั้นหากปริมาณออกซิเจนอยูในชวงที่ตา่ํ เกินไป ก็

จะไมตด
ิ ไฟ

แต คนก็จะหมดสติเสียชีวิตไดเชนกัน
การขจัดประกายไฟ มีอยูหลายวิธี เชน
-ใชผากันสะเก็ดไฟ
-ใชอุปกรณไฟฟาทีป
่ อ
 งกันการระเบิด
- เปลี่ยนชนิดจากการเชื่อมดวยไฟฟาเปนเชื่อมดวยกาซ
- การสํารวจอุปกรณไฟฟาที่ชาํ รุด ควรซอมแซมแกไขใหอยูส
 ภาพพรอมใชงาน
- ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาออกเมื่อไมอยูเปนเวลานานๆ เชน พัดลม เพราะมี
ขดลวดทองแดง เมื่อเสียบทิง้ ไวนานๆ จะมีความรอนเกิดขึ้น เปนสาเหตุเพลิงไหมได
- กําหนดจุดสูบบุหรี่เฉพาะ และหามสูบบุหรีใ
่ นที่หามสูบบุหรี่
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หนังน่ าดู ก่ อนบ่ ายคลายร้ อน
ภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่อง

ยักษ

หรือชื่อ

ภาษาอังกฤษวา The Giant King กํากับโดยคุณประภาส
ชลศรานนท นักเขียนชื่อดังของไทยและเอ็กซ ชัยพร นัก
แอนิเมเตอรชื่อดังของไทย โดยรวมกับคายสหมงคลฟลม

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3/14 ม. 2 ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ. ระยอง

และบานอิทธิฤทธิ์ สตูดิโอแอนิเมชั่นไทย

โทรศัพท์ : 038-961877-80
โทรสาร : 038-961876, 038-961624

ถายทอดเรื่องราวของ เหตุการณหลังสงครามอันยิ่งใหญระหวางหุนกระปอง ฝาย
ราม กับ หุนยักษฝายทศกัณฐ ซึ่งจบลงแบบลางเผาพันธุปลอยทิ้งใหสนามรบกลายเปนเพียง

“บริษัท sanko มุ่งมั่นจะบริหารงานและผลิตสินค้ า

สุสานซาก เศษโลหะและเปนขุมทรัพยใหกับบรรดาหุนคาของเกา จนกระทั่งในอีกหลายลาน

ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อความเป็ นธรรม ความโปร่งใส
ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้ อม”

วันตอมา เจาหุนตัวหนึ่งใหญยักษสมรางชื่อ “นาเขียว” กับ “เจาเผือก” หุนกระปองตัวเล็กถูก
ขุดขึ้นพรอมกับสภาวะความจําเสื่อม ไมจําอดีตไมรูอนาคต แถมยังมีโซพิเศษที่ตัดเทาไหรก็
ตัดไมขาดผูกลามติดกัน

ที่ปรึกษา
คุณ Masami Katsumoto
คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล
คุณพิมพร ชากิจดี

พอทั้งคูตื่นขึ้นมาก็อาละวาดซะจนเมืองขายของเกากระเจิดกระเจิง

ราบเปนหนากลอง ทั้งคูจึงตองผจญภัยไปดวยกัน จากที่ตางฝายตางเปนสวนเกินของกันและ
กัน

แตเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นทําใหไดสรางความผูกผันใหกับทั้งนาเขียวและเจาเผือก

แปรเปลี่ยนเปนสวนเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของทั้งคู จนวันหนึ่งที่พวกเขากลับเปนวันที่ตองรู
วา…

แทจริงแลวตัวตนของพวกเขาคือใคร

หนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายจะตอง

ดําเนินตอไป ทําใหตองเลือกระหวาง มิตรภาพกับหนาที่........

บรรรณาธิการ

ติดตามชมได ที่หองมรกต เวลา 12.15—12.55 น.

นางสาวเนาวรัตน บุตรเรียง (เนาว)

วันที่ 26– 28 กุมภาพันธ 2556
กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญอาภา บุญมาดี (ปาน)

กลางวัน ไม่ร้ จู ะทาํ อะไร

นางสาวเสาวรส คําไพรินทร (ตา)

อยากไปดูหนัง แต่ไม่
มีเวลาเลย
พบกับ กิจกรรม ก่อนบ่ายคลายร้ อน

เบื่อๆๆๆ

เวลา 12.15—12.55 น.

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือติดตอ
บก.
hr02@sankothai.net

ร้ อนจัง

ที่ห้องมรกต ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตลอดปี 56
แนะนํา หนัง หรือ คอนเสิร์ตน่าดูได้ ท่ี แผนกบุคคล

หรือ เบอรภายใน Ext. 131

ใบสมัครเข้ าร่วมแข่งขัน หมากฮอส ชิงแชมป์ ซังโกะ
ขอเชิญเข้ าร่วมสมัครแข่งขันหมากฮอส ชิงแชมป์

บทบรรณาธิการ
จดหมายข่าว SDT ฉบับแรก เปิ ดตัวเพื่อใช้ เป็ นช่อง
ทางการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งในเรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางาน กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้น ความรู้และแง่คิดต่างๆ เพื่อใช้ ใน
การทํางาน รวมถึง หากท่านใดสนใจจะใช้ จดหมายข่าว สื่อสาร
เรื่องราวต่างๆ ไปยังเพื่อนพนักงาน สามารถติดต่อได้ ท่ที มี กอง
บรรณาธิการ ได้ อกี ด้ วย
กองบก.

ซังโกะ ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 2,000 บาท เวลาแข่งขัน
ช่วงพักกลางวัน ตลอดเดือน มีนาคม 2556 สนใจเข้ าร่วม
กรอกแบบฟอร์มนี้ แล้ วส่งใบสมัครที่ แผนกบุคคล
ชื่อ—สกุล
แผนก

โทร

