
บรษิทั บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

990 อาคารอบัดุลราฮมิ ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 - 32 

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

 
บริดจสโตนจัดค่ายเตรียมความพร้อม ต่อยอดความคิดเยาวชนสู่นักประดษิฐ์รุ่นใหม่  

กับโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดษิฐ์ ปีท่ี 12” 

[กรุงเทพฯ] (12 กันยายน 2562) – บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ผู้ นําด้านการผลิตยางรถยนต์อันดบัหนึ่ง 

ในประเทศไทย ร่วมมือกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีและมหาวิทยาลยันเรศวร จดัคา่ย

เตรียมความพร้อมเยาวชนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จํานวน 60 ทีม เสริมทักษะ

ความรู้และการคิดวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการทํางานเป็นทีม ผา่นการฝึกอบรมใน

รูปแบบเชิงปฏิบตัิการโดยใช้คอมพิวเตอร์สมองกลแบบฝังตวั หรือ Micro – Controller เพ่ือจดุประกายไอเดีย

สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง” หรือ 

“Innovation for Smart Mobility” ยกระดบัสงัคมไทยไร้อบุตัิเหตพุร้อมส่งมอบความรักและความปลอดภยัใน

ทุ ก ก า ร เดิ น ท า ง ผ่ า น เท ค โน โล ยี  เ ม่ื อ วั น ท่ี  5-7 สิ ง ห า ค ม  2562 ณ  บ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

สิรินธร จ.ปทมุธานี และวนัท่ี 19- 21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยันเรศวร จ.พิษณโุลก    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมกบั “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนกัประดิษฐ์ ปีที ่12”  

ณ บา้นวิทยาศาสตร์สิรินธร 
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โทร: (02) 636 - 1505 - 32 

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

 
ไทยบริดจสโตนมุ่งหวังว่ากิจกรรมค่ายครัง้นีจ้ะมีส่วนช่วยเพิ่มเติมความรู้และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ

นวตักรรมมากย่ิงขึน้ พร้อมใช้ทกัษะการสงัเกต การใช้ความคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ และสามารถทํางาน

เป็นทีมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างสรรค์นวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ในการแขง่ขนั “โครงการ

สะพานสานฝันเยาวชนนกัประดิษฐ์ ปีท่ี 12” หรือ Bridge 2 Inventor 2019 (B2i) รอบชิงชนะเลิศ รวมถึงสร้าง

โอกาสให้น้องๆ เยาวชนนําความรู้ท่ีได้จากการเข้าค่ายครัง้นีไ้ปต่อยอด พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์

นวตักรรมเทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาประเทศชาติตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมกบั “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนกัประดิษฐ์ ปีที ่12”  

ณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ในรอบชิงชนะเลิศ สําหรับการแข่งขัน Bridge 2 Inventor 2019 (B2i) “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนัก

ประดิษฐ์ ปีท่ี 12” ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มูลค่ากว่า 

600,000 บาท ซึ่งจะจัดขึน้ระหว่างวันท่ี 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร KX (Knowledge Xchange) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ จ.กรุงเทพฯ  

 

เกีย่วกบั บริดจสโตน 

บรษิทั บรดิจสโตน คอรป์อเรชัน่  มสีาํนกังานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนต์และผลติภณัฑย์างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

นอกจากการผลติยางรถยนตส์าํหรบัการนําไปใชท้ีห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลติผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซึง่

รวมถงึผลติภณัฑย์างอุตสาหกรรมและเคมภีณัฑ ์และอุปกรณ์กฬีา ผลติภณัฑข์องบรดิจสโตน มจีาํหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สาํหรบัประเทศไทย บรดิจสโตนประสบสาํเรจ็ในการเป็นผูนํ้าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50  ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดดาํเนินการ

ในปี พ.ศ. 2512 โดยมแีนวทางการทาํงาน คอื มุง่ม ัน่ รเิริม่ สรา้งสรรค ์ คดิคน้ วจิยั พฒันาผลติภณัฑใ์นทุกๆดา้นใหด้ทีีสุ่ดและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การนําเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นกระบวนการผลติ การตรวจสอบ

ควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบั

ปรชัญาทีย่ดึมัน่เป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนอืกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ: 

นางสาวภทัรวลัลิ ์ขนัทอง         ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองคก์ร      

บรษิทั ไทยบรดิจสโตน จาํกดั โทรศพัท:์ 02-636-1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com 
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