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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะ ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติทั้งสมาชิก 

สามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกนิติบุคคล ที่

เคารพและผูม้พีระคณุย่ิงส�าหรบั ส.ส.ท. เดอืนนีเ้รากลบัมาพบกนัอกีครัง้ทัง้ใน 

TPA News และ @Member Club ก็หวังเป็นอย่างยิ่งท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุก

ท่านจะได้รบัข่าวสารการเชญิชวนจากสมาคมฯในการเชญิชวนท่านสมาชกิได้เข้า

ร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ซึง่จะมขีึน้เป็นประจ�าทกุปีในเดือนส�าคัญนี ้แน่นอน

ว่าการประชุมในปีนีจ้ะจดัขึน้ภายในวันเสาร์ที ่18 พฤษภาคม 2556 (ระหว่างเวลา 11.30-16.30 น.) 

ณ อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 

18 ถนนพัฒนาการ (ใกล้ๆ แยกคลองตัน) โดยมีวาระส�าคัญที่ไม่ควร

พลาดแม้แต่วาระเดยีวเลยนะคะ Member club ขอโอกาสนีเ้ชญิชวน

ท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ตอบรับ หรือยังไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมงาน

ขอให้รีบๆ หน่อยค่ะ งานนี้ ฟรี! ทั้งการเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ 

การประชุมและรายงานผลประกอบการสมาคมฯ และการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารและเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ ขอเรียนเชิญ

นะคะ คณะด�าเนินการจัดงานได้เตรียมต้อนรับท่านสมาชิกอย่างใจ

จดใจจ่อ ท่านสมาชิกอย่าลืมพกบัตรสมาชิกมาเพื่อแสดงตัวในจุดลง

ทะเบียนด้วยนะคะ

นอกจากงานประชุมใหญ่แล้ว

กิจกรรมที่ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดใน

เดือนนี้ คือ งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นงานที่จัดขึ้น

อย่างยิง่ใหญ่มากเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีไ่ด้

มุง่เน้นส่งเสรมิเทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค์

ให้กบัเยาวชนไทย โดยก�าหนดการจดังาน

มี 2 วันคือวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 

(ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.) ณ 

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ไปดูไป

เชียร์กันนะคะ Member Club เชื่อว่าท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจแน่นอน 

งานนี้เข้าชมฟรี! ค่ะ

สมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย

อย่างต่อเนื่อง กับการให้การสนับสนุนกิจกรรมงานแสดงสินค้าของ

ภาคเอกชนระดับนานาชาติ เป็นการส่งเสริมความรู้และส่งเสริมด้าน

เทคโนโลยี ดังจะเห็นได้ว่าภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ สมาคมฯ 

ได้ตอบรบัการเข้าร่วมสนบัสนนุการจดังานแสดงสินค้าระดับประเทศ

ติดต่อกันหลายงานที่ @Member club ได้ให้ความสนใจน�าข้อมูลมา

น�าเสนอท่านสมาชกิก็เพราะว่าประโยชน์ต่างๆ ทีท่่านสมาชกิจะได้รบั

นัน้มากมาย การเยีย่มชมงานแสดงสนิค้านัน้ถอืเป็นการพฒันาตนเอง

พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร ได้เปิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยน

ความรูสู้ค่วามเป็นหนึง่ในธรุกจิของท่านสมาชกิด้วย @Member Club 

เชือ่ว่าท่านจะได้พบกับ ส.ส.ท. ในทกุๆ งานแน่นอน ลองวางแผนดนูะ

คะ สนใจงานไหนก็ไปอัพเดทกันและแวะเวียนไปทักทายบูธ ส.ส.ท. 

กันนะคะ
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5-8 มถินุายน 2556 (10.00-19.00 น.) งาน Entech Pollutec 

Asia 2013 ไปชมเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านพลังงานฯลฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

5-8 มิถุนายน 2556 (10.00-19.00 น.) งาน Thai Water 

Expo 2013 ไปชมเทคโนโลย ีเครือ่งมอืด้านระบบน�า้ น�า้ด ีน�า้เสีย การ

บริหารจัดการ ฯลฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

12-15 มิถนุายน 2556 (10.00-18.00 น.)  งาน Propak Asia 

2013 ไปชมเทคโนโลยีด้านการะบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุ

ภัณฑ์ ฯลฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

20-23 มิถุนายน 2556(10.00-19.00 น.) งาน Assembly 

Technoloty 2013 ไปชมเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร

อุตสาหกรรม ฯลฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ปิดท้ายด้วย.....

“การเป็นสมาชกิ ส.ส.ท. ท่านจะได้รบัข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์

มากมายแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ Member Club อยากย�้าท่านสมาชิก ถึง

เรื่องการต่ออายุสมาชิกในทุกๆ ปีซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งส�าหรับ

สมาคมฯ และส�าหรบัท่านสมาชกิ ส.ส.ท. ด้วย การให้บรกิารทีต่่อเนือ่ง 

การสรรค์สร้างสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้

สมาชิกได้ร่วมลุ้นร่วมสะสมของรางวัลมากมายนั้น Member Club 

ซาบซึ้งใจมากโดยตลอดและขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ยังอยู่กับ

สมาคมฯ และเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม หากท่านสมาชิกมีข้อเสนอ

แนะอะไรดีๆ ที่อยากให้ ส.ส.ท. ได้พัฒนา @Member Club ยินดีรับ

ฟังทุกความคิดเห็นนะคะ ส่งอีเมล์ของท่านมาที่member@tpa.or.th 

หรือ jitrapat@tpa.or.th”

Member Club ขอทบทวนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

อย่างต่อเนือ่งตลอดปีมาให้รบัทราบกนัอกีครัง้นะค่ะ เฉพาะสมาชกิ 

ส.ส.ท. เท่านั้น

➲	สิทธิในการรับวารสาร TPA NEWS ฉบับ E-magazine 

➲	สมาชิกนิติบุคคลรับวารสารTechnology Innomag 

ฉบับE-magazine

➲	สมาชกิรบัส่วนลด 10-15% เมือ่ซือ้หนงัสอืในร้านหนงัสอื 

TPA BOOK Centre

➲	สมาชกิรบัส่วนลดค่าอบรม-สมัมนา(สมาชกินติบิคุคลไม่

จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้สิทธิ์ / ส�าหรับสมาชิกประเภทบุคคลใช้สิทธิ์เฉพาะ

สมาชิกเจ้าของบัตรเท่านั้น)

➲	สิทธิในการรับส ่วนลดการเรียนหลักสูตรทางไกล 

(มหาวิทยาลัยซันโน) ในราคาสมาชิก

➲	สทิธใินการรบัส่วนลด ค่าเรยีนภาษาตามกจิกรรมส่งเสรมิ

การขายของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

➲	สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมอัน

เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผ่านหน้า Facebook ของสมาชิกส.ส.ท.

➲	สมาชิกสามารถยืมหนังสือ ข้อมูลต่างๆ  ยกเว้น! เอกสาร

อ้างอิง เช่า-ซื้อวิดีโอเทปทางวิชาการ จากศูนย์สารสนเทศ

➲	สทิธพิเิศษในการฝากข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่าน Direct mail 

สมาคม ในราคาพิเศษ

➲	สิทธิพิเศษในการ เช่าห้องประชุม/สัมมนาพร้อมอุปกรณ์

ห้องสัมมนา ที่ซอย สุขุมวิท 29 ในราคาพิเศษ

➲	สิทธิในการ หลักสูตรฝึกอบรม หรือ ข่าวสารต่างๆทั้งทาง 

Direct mail และสื่อออนไลน์

➲	สิทธิที่จะได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งใน

และต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ ในราคาพิเศษ

➲	รับสิทธิฝากข่าวประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรผ่าน

วารสาร TPA News

➲	สิทธิเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และเสนอ

แนะข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมฯ

➲	สทิธสิมาชกิสามญั ในการลงคะแนนเสยีงในวาระทีม่กีาร

เลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

➲	สิทธิพิเศษในการรับส่วนลดพิเศษจาก

	โรงแรมและรีสอร์ท

	โรงพยาบาล

  ร้านอาหาร
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