“ทีพีไอโพลีน” TPIPL
บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำ�

ของประเทศไทย ได้ทำ�การสั่งซื้อและรับมอบ

รถเจาะ Epiroc รุ่น SmartROC T45

2 คันแรกในทวีปเอเซีย

 18 ก.พ.63 Mr.Somnath Dutta Majumdar ผู้จัดการทั่วไปประจำ�ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือ และ Mr.Tamer Fouad ผู้จัดการสายงานธุรกิจฝ่ายเครื่องจักร ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือ คุณชำ�นาญ
นิ่มนวล ผู้จัดการสายธุรกิจ ฝ่ายบริการ ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือ คุณสยมภู อินช้าง ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าหลัก พร้อมด้วยทีมงานจาก บริษัท เอพิร็อค (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมส่งมอบรถเจาะ Epiroc รุ่น SmartROC T 45 จำ�นวน
2 เครื่อง เพื่อใช้ในการเจาะผลิต และเป็นการตอกย้ำ�ถึงความเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีรถเจาะ โดยมี คุณสมภพ เทพพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยทีมงาน พนักงานฝ่ายเหมืองแร่
พร้อมกันนี้ยังได้กราบนิมนต์หลวงพ่อ ทำ�การเจิมและปิดทองเครื่องจักร พร้อมกับปะพรมน้ำ�พระพุทธมนต์ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคน ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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E-mail : Saraburi_new@hotmail.com

E-mail : Saraburi_newss@gmail.com

ฉบับปีที่ 26 ฉบับที่ 544 ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ราคา 10 บาท

 บริษทั เคมีแมน จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดย พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมองค์กร มอบของรางวัลให้กับ
โรงเรียน และหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2563 รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท เพือ่ นำ�ไปแจกจ่ายให้กบั
เยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี และจังหวัดระยอง อาทิ โรงเรียนชุมชน
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 1, โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2,
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต)์ , โรงเรียนบ้านหนองผักบุง้ , โรงเรียนบ้านซับบอน, โรงเรียนอนุบาลทับกวาง, เทศบาลเมือง
ทับกวาง โรงเรียนวัดบ้านโพธิ,์ เทศบาลตำ�บลหนองบัว, เทศบาลตำ�บล
ห้วยป่าหวาย, และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง

พิชัย
บุญบรรดาลชัย

 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและการดูแลสุขภาพ สนับสนุน
น้ำ�ดื่มทีพีไอ โดย นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อม
ทีมงานร่วมกิจกรรม สนับสนุนงาน “ปั่นเลียบค่าย #2” มี พลตรี คณธัช มากท้วม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ประธานเปิดงาน ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
การดูแลสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ มณฑล
ทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

 19 ก.พ.63 นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ นายแปลก เทพรักษ์ นายอำ�เภอหนองแค เป็น
ประธานเปิดโครงการอำ�เภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ร่วมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพจำ�นวน 48 ถุง แก่ผู้ยากไร้ ใน
พื้นที่ตำ�บลโคกแย้ มีประชาชนในชุมชน ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก ณ
วัดหนองผักชีเหนือ จ.สระบุรี

สมหมาย
แดงประเสริฐ

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีกับปูนอินทรี บ้านบุญบันดาล...บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายธรณีวิทยา
นำ�โดย คุณสุนันท์ สำ�เรียนรัมย์ ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน จัดโครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “สุขภาพดีกับปูนอินทรี” ประจำ�ปี 2563 ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีประชาชนมา
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จากแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี บริการตัดผม และ
รับประทานอาหารร่วมกัน กว่า 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก
นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลสีมามงคล พร้อมด้วยผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ 41 โดยมี
พันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผบ.ม.พัน 4 ให้การต้อนรับ ที่ กองบังคับการกรม
ทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี
 11 ก.พ.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัด
กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี ประจำ�
ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 โดยร่วมมือ
กับ อสม.ประจำ�หมู่บ้าน ในการสำ�รวจเด็กที่มีภาวะโภชนาการน้ำ�หนักน้อยกว่าเกณฑ์
เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมการพัฒนาการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
www.saraburinews.com
facebook:@saraburinewss
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“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

“กัลฟ์” มอบหน้ากากอนามัยให้จีน
ส่งกำ�ลังใจ สู้ภัยไวรัสโคโรนา
• นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน)
• นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน)
• นายโจว เย่เฉ่า ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ต้าถัง โอเวอร์ซีส์ อินเวสต์เมนต์
• นางเหว่ย เฉียวอิง้ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ กลุม่ บริษทั ต้าถัง โอเวอร์ซสี ์ อินเวสต์เมนต์
• นายหลิว เช่าเหิง ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ กลุม่ บริษทั ต้าถัง โอเวอร์ซสี ์ อินเวสต์เมนต์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ GULF นำ�โดย นายสารัชถ์
รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสิตมน รัตนาวะดี (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบหน้ากากอนามัย
หมวกทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ผ่านทางกลุ่มบริษัท ต้าถัง โอเวอร์ซีส์ อินเวสต์เมนต์
ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายโจว เย่เฉ่า (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในจีนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และการขาดแคลนหน้ากากทางการแพทย์
จากซ้ายไปขวา :
• นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน)

G บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย ซึ่งมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ยังผลิตและจำ�หน่าย
ไอน้ำ� และน้ำ�เย็น รวมถึงขยายธุรกิจสู่การทำ�โครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วย

26 ก.พ.63 นายอนันต์ กมลเนตร ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสระบุรี เข้ารับโล่รางวัลสุวรรณนครา สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น โดยรับมอบจาก ฯพณฯ ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดขึ้นในงาน “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุม สยามมกุฏราชกุมารและห้องพัชรกิติยาภา
ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด โรงพยาบาลสระบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
น.ส.ฐิตพิ ร มณีโชติ : ผูอ้ �ำ นวยการหนังสือพิมพ์สระบุรนี วิ ส์ เจ้าของบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา 084-4588595  นายอารีคาน ปาทาน รองผูอ้ �ำ นวยการ น.ส.พ.สระบุรนี วิ ส์  นางทิชากร
มณีโชติ รองบรรณาธิการ น.ส.พ.สระบุรีนิวส์  นายพิษณุ เทียนปัญจะ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  นายวัลลภ เกษมคุณ ประธานที่ปรึกษา  สจ.ชี วชิระ สุวรรณศร ที่ปรึกษา 
นายสมยศ พิมมะศร (ยศหน้าพระลาน) หัวหน้ากองบรรณาธิการ  นายสรนันท์ หมวกลาว หัวหน้าข่าว 081-7863887  สำ�นักงาน เลขที่ 606/2 ถนนพิชัยฯ ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี  พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง จำ�กัด เยื้องที่ทำ�การประปา อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 0-3622-3230-1 แฟกซ์ 0-3622-1282 E-mail : somchai_ratt@hotmail.com
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29 ก.พ.63 นายสมภพ สมิตะศิริ รอง ผวจ.สระบุรี เป็นประธาน ร่วมสืบสานประเพณี แห่และสรงน้�ำ พระเขีย้ วแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

13 ม.ค.63 นายวิศิษย์ ตันเสรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ปปช. ประจำ�จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสามัญใหญ่ ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2563 โดยมี โค้ตและกรรมการชมรม
ของแต่ละอำ�เภอในจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ ในกิจกรรมครั้งนี้ มี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ที่โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี

6 ก.พ.63 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นำ�โดย นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำ�เภอพระพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา
สู้โคโรนาไวรัส พัฒนาศาสนสถาน” ทำ�ความสะอาด บริเวณมณฑปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำ�ความสะอาด สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ ราวบันได และจุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน และมอบ
เจลทำ�ความสะอาด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้แก่ผดู้ แู ลแต่ละจุดในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โดยมีหน่วยงานราชการ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. และกลุม่ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 250 คน

คุณสุดทัศ ลักษณะไทย นักธุรกิจผู้ใจบุญ เจ้าของและผู้จัดการร้านรุ่งรัตน์อะไหล่ ทับกวาง ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปถมภ์ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ โดยมี ผอ.ดิษฐพงษ์ เจริญลาภ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วม
กล่าวแสดงขอบคุณ ยินดี ต้อนรับ มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีนักเรียน 110 คน ชั้นอนุบาลมีห้องแอร์นอน ห้องเรียนสะอาด เด็กๆ มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่อหน้าที่ แต่ละชั้นเรียน ขยันเรียน เป็นเด็กดี ของพ่อ แม่ คุณครู สังคม
และประเทศชาติ คิดดี ทำ�ดี ชีวิตนี้มีแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

17 ก.พ.63 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชนปี 3” โดยมี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ ประธานชมรมโม่หินหน้าพระลาน ต้อนรับและ
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนเอกชน ชมรมโม่หนิ หน้าพระลาน ผูอ้ �ำ นวยการ โรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง หัวหน้าส่วนชุมชน ประชาชน ในพืน้ ที่ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าพันคน ณ โรงเรียนบ้านคุง้ เขาเขียว จ.สระบุรี
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7 ก.พ. 63 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดงานจิตอาสา โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู่โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานพร้อมด้วย นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พอ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี
หัวหน้าส่วน ณ สถานีขนส่งเทศบาลเมืองสระบุรี

14 ก.พ.63 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำ�เภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ โดยมีคู่สมรสจูงมือเข้ามาจดทะเบียนกันถึง 3 คู่ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุดร สารคม
ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์อทิ ธิเดช คุลี ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผูม้ เี กียรติ หัวหน้าส่วนชุมชน กำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น สือ่ มวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ณ บ้านพักนายอำ�เภอเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านยาง นำ�ถุงนม ซองกาแฟ ทีไ่ ม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ท�ำ เป็นกระเป๋าแฟชัน่ ซึง่ ก็มที งั้ ความสวยหรูใช้งานได้จริง และจำ�หน่ายราคาถูก นำ�เงินไปพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน และประการสำ�คัญเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกด้วย กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูต้ อ่ ยอดสูก่ ารสร้างอาชีพและรายได้สโู่ รงเรียน เป็นผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมทำ�จากมือล้วนๆ สวยหรูมเี สน่หแ์ ละมูลค่า จนแทบจะไม่รเู้ ลยว่านีค่ อื ผลิตภัณฑ์ท�ำ จากถุงนมและซองกาแฟ ประการสำ�คัญช่วยลดขยะพลาสติกอีกด้วย

22 ก.พ.63 สระบุรี (TOYOTA LEAGUE CUP 2020) “นักรบสระบุรี” สระบุรียูไนเต็ด” เอาชนะ ทวีวัฒนาสมุทรสาครยูไนเต็ด ด้วยจุดโทษ 5 ประตู ต่อ 3 ดร.บุญส่ง เกิดหลำ� ประธานสโมสร
สระบุรียูไนเต็ด เปิดบ้านให้ทวีวัฒนาสมุทรสาคร มาเยือนที่ สนามกีฬาอบจ.สระบุรี

ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

5

6

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ปูนอินทรี สนับสนุนงานสีมามงคลคัพ ครั้งที่ 20...วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวิโรจน์ ศรีสังข์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลสีมามงคล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา
ต้านยาเสพติด “สีมามงคลคัพ ครั้งที่ 20” แข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ต.กลางดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งานนนี้ทางปูนอินทรี นำ�โดย คุณขวัญชัย ทองรัตน์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

อินทรีอาสาพัฒนาสวนมิ่งมงคลฯ “สวนสาธารณะเพื่อชุมชน”...วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ดำ�เนินกิจกรรม อินทรีจิตอาสาพัฒนาสวนมิ่งมงคลฯ (ครั้งที่ 1) ประจำ�ปี 2563
นำ�ทีมอินทรีอาสา โดย คุณประเสริฐ กสิกิจสกุลผล ผู้จัดการอาวุโสฯ และ คุณวิสัน ปริทัศน์ไพศาล
ผู้จัดการอาวุโสฯ พัฒนาพื้นที่โดยรอบสวนมิ่งมงคลฯ อาทิ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีกำ�แพง และปรับภูมิทัศน์
บริเวณลานจอดรถ เพือ่ ให้สวนสะอาด และปลอดภัยแก่ผเู้ ข้ามาเยีย่ มชมสวนฯ โดยมีตวั แทนพนักงานหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำ�นวนทั้งหมด 45 คน

ทีพไี อ โพลีน กรุป๊ โดย นางวิบลู ย์ศริ ิ บุญพัฒน์ ผูจ้ ดั การแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน จัดหน่วย
(เอ๊กซเรย์ปอดเคลื่อนที่) ตรวจสุขภาพปอด และจัดทำ� “โครงการขยะแลกไฟฟ้า พัฒนาชุมชน” พร้อมบูธ
ขยะรีไซเคิล จัดแสดงผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลจากขยะ พร้อมสาธิตการทำ�ถุงผ้าจากเสื้อเก่า เพื่อรณรงค์งดใช้
ถุงพลาสติก ณ บ้านถ้�ำ น้�ำ พุ หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ ควบคู่การคัดแยกขยะเพื่อสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีด้านการจัดการขยะ

ปูนอินทรี จัดบูธกิจกรรม “ปั่นเลียบค่ายยกกำ�ลัง 2”...วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายรัฐสัมพันธ์
ประทานบัตรและหนังสืออนุญาต บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ร่วมจัดบูธกิจกรรรมรณรงค์
รักษ์สิ่งแวดล้อม มอบถุงปูนรักษ์โลก กิจกรรม “ปั่นเลียบค่ายยกกำ�ลัง 2” โดยมี พลตรี คณธัช มากท้วม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธาน ณ มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี กิจกรรม
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชน ซึ่งจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 – 1,000 คน

เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการ “เหมืองเเร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของความปลอดภัยเเละการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองเเร่เป็นอย่างยิ่ง
จึง
มอบหมาย ให้ กพร. จัดกิจกรรมโครงการ “เหมืองเเร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ เพือ่ มอบเป็นของขวัญให้ให้กบั ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
เป็นประจำ�ทุกปี เริ่มตั้งเเต่ปี 2561 เป็นต้นมา
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรอบสถานประกอบการเหมืองเเร่
เเละโรงโม่หินทั่วประเทศให้มีสุขภาพดี สำ�หรับกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ เช่น การ
เอกซเรย์ปอด ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบ
เงินสนับสนุนโรงเรียน 7 โรงเรียน บริการตัดผม จับรางวัลชิงโชค เเจกข้าวสาร การเเสดงจากนักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทร์พุเเค การจัดเลี้ยงอาหารเเละเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากผู้ประกอบการ
เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมโครงการเหมืองเเร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน เป็นการส่งมอบ
สุขภาพดีให้เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้กับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ตระหนักถึงการส่งเสริมให้มีการยกระดับด้านสุขภาพของประชาชน ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบสถานประกอบการ

ร้านเอกผลอะไหล่ยนต์

มีอะไหล่ รถยนต์ทุกยี่ห้อ

เหมืองเเร่ นอกจากนีย้ งั เป็นสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนในการอยูร่ ว่ มกันของสถานประกอบการเหมืองเเร่
เเละประชาชนเเละหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย ให้มีการเฝ้าระวังเเละติดตามสุขภาพของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ฯ และชมรมโรงโม่ ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อน การทำ�
เหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนึกทุกภาคส่วนผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือ
สร้างเครือข่ายให้แข็งแรง ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังมีมาตรการในการ
กำ�กับดูแลและกำ�หนดให้ขั้นตอนการทำ�เหมืองแร่ ต้องจัดทำ�แผนการฟื้นฟูเหมืองภายหลังการปิดเหมือง เพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีท่ ผ่ี า่ นการทำ�เหมืองแล้วให้สามารถนำ�กลับมาใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชน
และสังคมจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนทัง้ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ ประธานชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการทำ�เหมืองหินและโรงโม่หินในเขตตำ�บลหน้าพระลาน จำ�นวน 11 บริษัท ที่ร่วมมือกัน
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชน อันเป็นการแสดความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และความห่วงใย
ประชาชน ตามจิตสำ�นึกและเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการที่ลงพันธสัญญาร่วมกัน ในการร่วมสร้างความ
สะอาดปลอดภัยในโครงการโรงงานสีเขียว ซึ่งถือเป็นมาตรการสำ�คัญ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว
อ.เฉลิมพรเกียรติ จ.สระบุรี

ร้านประสิทธิ์ผลอะไหล่
จำ�หน่าย : อะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อ น้ำ�มันเครื่องเกรดมาตรฐาน
น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มันเบรคทุกชนิด พร้อมแบตเตอร์รี่คุณภาพมาตรฐาน
บริการสุดประทับใจ ต้องประสิทธิ์ผลอะไหล่
ตลาดแก่งคอย ถนนเลียบสันติสุข หลังป้อมตำ�รวจ

โทร. 036-244154

ประสิทธิ์ พิบูลย์ชัยสิทธิ์ เจ้าของผู้จัดการ

มิตรภาพคาร์แคร์
ล้างอัดฉีด
พร้อมบริการซ่อมรถยนต์
ทุกชนิด ด้วยช่างฝีมือ
ด้วยราคายุติธรรม
150/2 ม.9 ตำ�บลบ้านป่า
อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
โทร 087-1214838,
036-251155 (ช่างเล็ก)

ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”
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วันที่ 1 มี.ค.63 ที่ วัดศาลาแดง ถ.พิชยั ฯ อ.เมือง จ.สระบุรี พลเอก ปรีชา สายเพชร อดีตผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษสำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานเปิดทีต่ งั้ ชมรมหมากรุกไทย จังหวัดสระบุรี บริเวณ ภายในวัดศาลาแดง ถ.พิชยั ฯ
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี นายธงชัย ยอดภีระ รองประธาน ชมรมหมากรุกไทยสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์อนุรกั ษ์ กีฬาหมากรุกไทย ฝึกสอนเยาวชนมุง่ สูม่ าตรฐาน เชือ่ มความสัมพันธ์และสร้างชือ่ เสียงให้จงั หวัดชมรมฯ
มีสมาชิกนักกีฬาหมากรุกไทย ชมรมฯ ต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียงพร้อม นักเรียนผู้สนใจ มีหัวใจรักกีฬาหมากรุกไทย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก

นพ.อนันต์ กมลเนตร ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสระบุรี และเจ้าหน้าทีจ่ ติ อาสาโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยการเดินรณรงค์ให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ 2019 แก่ผปู้ ว่ ยและญาติทมี่ ารอรับบริการ และให้ปฏิบตั ติ ามหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือ” พร้อมเชิญชวนให้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ป้องกันการตืน่ ตระหนก
ข่าวลวงจากโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอก

บริษทั เจ้าคุณเกษตร พืชผล จำ�กัด ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กฯ จังหวัดสระบุร,ี อบต.สองคอน, อบต.ตาลเดีย่ ว, อบต.ท่าคล้อ, อบต.ท่าตูม, เทศบาลแก่งคอย, ตลาดสดแก่งคอย,
จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ, แขวงการทางรถไฟ, ร.ร.ท่าสีโพธิเ์ หนือ, ร.ร.บ้านช่องใต้, ร.ร.วัดสองคอนกลาง, ร.ร.บ่อโศก, ร.ร.สองคอน, ร.ร.วัดสุนนั ทาราม, ร.ร.จินเต๊อะ, ร.ร.วัดลาดเขาปูน, ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้, ร.ร.บ้านม่วง, ร.ร.วัดชำ�ผักแพว, ร.ร.วัดแพะโคก

วันนักข่าว ปี 2563

วันนักข่าว ปี 2563

ขออวยพรให้สื่อมวลชนเมืองสระบุรี
ทุกท่านที่ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชน
ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง
จงประสพโชคดี แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป

อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์

ขออวยพรให้สื่อมวลชนเมืองสระบุรี
ทุกท่านที่ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชน
ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง
จงประสพโชคดี แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป

นายพิชัย บุญบรรดาลชัย

ประธานมูลนิธิฮูลิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้ อ.หนองแค

วันนักข่าว ปี 2563

วันนักข่าว ปี 2563
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จงประสพโชคดี แข็งแรงไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป

บริษัท เคมีแมน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำ�กัด
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ขออวยพรให้สื่อมวลชนเมืองสระบุรี
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ขออวยพรให้สื่อมวลชนเมืองสระบุรี
ทุกท่านที่ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชน
ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง
จงประสพโชคดี แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป

นายสายหยุด~นางสุดทัศ ลักษณะไทย

นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

เจ้าของและผู้จัดการ ร้านรุ่งรัตน์อะไหล่ ทับกวาง

เจ้าของผู้จัดการ ร้านประสิทธิ์ผลอะไหล่

ชัดเจน

เชน จัด

ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
(หัวหน้าทีมพลังปากเพรียว)

“มุ่งมั่น เปลี่ยนแปลง ใส่ใจพัฒนา”

วันนักข่าว ปี 2563
ขออวยพรให้สื่อมวลชนเมืองสระบุรี ทุกท่านที่ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชน
ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง จงประสพโชคดี แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป

มิตรภาพคาร์แคร์

