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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะท่ำนสมำชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน

Member club ฉบับเดือนนี้มีเรื่องดีๆ มาอัพเดทให้

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับรู้ และเปิดรับโอกาสดีๆ กันหลายอย่างด้วยกัน

นะคะ ขอเริ่มจากโอกาสพิเศษท่ีไม่ใช่เพียงแค่ท่านสมาชิกจะได้รับเท่านั้น ส.ส.ท. 

ร่วมกบั สทญ. ยงัเปิดโอกาสพเิศษให้บตุรหลานของท่านสมาชกิชาว Member Club ดังนี้

โควตาผู้อุปถัมภ์

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษา และเป็นองค์กรลูกของ ส.ส.ท. 

ซึ่งเติบโตมาถึง 10 ปี แล้ว และเราได้มีการฉลองครบรอบ 10 ปี ไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น สถาบัน

ของเราได้มคีวามเจริญก้าวหน้า และมชีือ่เสยีงอย่างกว้างขวางเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง มพีฒันาการด้านการจดัการเรยีน

การศึกษาที่ได้รับแรงสนับสนุน และการยอมรับจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

มาวันนี้ Member club ก็มีข่าวดีจะบอกกับท่านสมาชิก ส.ส.ท. ส�าหรับท่านสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ 

และสมาชกินิตบิคุคลทีม่บีตุร/บตุรบญุธรรมทีต้่องการให้มอีนาคตทีก้่าวหน้าในด้านการศึกษาจากสถาบนัอนัทรงเกียรติ

ของเรานี้ได้รับสิทธิพิเศษท่ีเรียกว่า โควตา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะได้เข้าศึกษา และหากผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนดก็ยังจะได้รับทุนการศึกษาหรือได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตการเรียนอีกด้วย 

Member Club ขอสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่นะคะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของท่านสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติ  โอกาสดีๆ แบบนี้อย่าลืมนะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561
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งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561ครั้งที่ 46 

Member club ขอแจ้ง และขอเชญิชวนท่ำนสมำชกิผูท้รงเกยีรตทิกุท่ำนเข้ำร่วมฟังปำฐกถำพเิศษหวัข้อ “กำรผลักดนัประเทศไทย

สู ่LEAN AUTOMATION” :  AUTOMATION กับการบรหิารจดัการให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐาน MONODZUKURI ซึง่เป็นการบรรยายพเิศษ

จากทีม่าของโครงการ LASIs ซึง่มคีวามส�าคญัเป็นอย่างย่ิงในการพฒันาเสรมิสร้างงานอตุสาหกรรมทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต ขอเน้นว่าทัง้การ

เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งส�าคัญที่สมาชิก ส.ส.ท. และชาว Member club 

จะได้มาร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอแนะ พัฒนาสร้างสรรค์ ส.ส.ท. เป็นด้วยกัน (ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่มี

ค่าใช้จ่าย) และเมื่อจบจากการฟังปาฐกถาพิเศษแล้วจะเป็นวาระของการประชุมน�าเสนอผลการด�าเนินกิจการของสมาคม และการลงคะแนน

เสียงเลือกคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่ที่จะมาบริหารจัดการ และพัฒนาสมาคมต่อไป Member club ขอเรียนแจ้งถึงก�าหนดการ และ 

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นะคะ

กำาหนดการ

ปาฐกถาพิเศษและประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-17.00 น.

ห้อง 3C ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการซอย 18 กรุงเทพฯ

เวลำ 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ และร่วมประชุมใหญjสามัญประจ�าปี

เวลำ 11.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลำ 13.00-13.10 น. กล่าวเปิดการปาฐกถาพิเศษ 

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคม

เวลำ 13.10-14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การผลักดันประเทศไทยสู่ LEAN AUTOMATION”

: AUTOMATION กับการบริหารจัดการให้ คงอยู่ อย่ างยั่งยืนบนพื้นฐาน MONODZUKURI 

  โดย       Dr. Fumio Kojima, Executive Advisor Production Innovation Center, 

Fa Develo
Denso Corporation, Japan

pment Department, Denso Corporation, Japan
เวลำ 14.30-14.45 น.    พักรับประทานกาแฟ และอาหารว่าง 

เวลำ 14.45-17.00 น.    ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
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ใบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 46)

และ ปาฐกถาพิเศษ

  หัวข้อ “การผลักดันประเทศไทยสู่ LEAN AUTOMATION” 

          : AUTOMATION กับการบริหารจัดการให้คงอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน MONODZUKURI 

     วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 (11.30-17.00 น.)

ณ ห้อง 3C อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถ.พัฒนาการซอย 18  

***********

ถึง  แผนกสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่ายการตลาด ส.ส.ท.

จาก   ชื่อ / นามสกุล ………………………….……………….…………………………………..…………… (ตัวบรรจง)

         โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง   *	หน้าข้อความที่ต้องการ

          สมาชิกประเภท   *	สามัญ   *	วิสามัญ      *	นิติบุคคล 

หมายเลขสมาชิก *******
1. สัมมนาพิเศษ(ปาฐกถาพิเศษ)

     *	เข้าร่วมสัมมนาได้   จำานวน...............คน

     *	ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

2. ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 46)

    *	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 46)        *	ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

        *	ส่งผู้แทนจำานวน ........... คน  (เฉพาะในกรณีที่เป็นสมาชิกนิติบุคคลเท่านั้นใช้สิทธิ์ได้ 5 ท่าน/บริษัท)

 จากบริษัท ……………………………………………….……………………………………..………………………

                โทรศัพท์................................................................อีเมล..................................................................................

(ลงทะเบียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กรุณาส่งใบตอบรับนี้กลับมายังสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ทางโทรสารหมายเลข 0-2259-9117 และ

อีเมล member@tpa.or.th     ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านสมาชิกล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้




