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By Jitrapat Boonchalieo

วันที่ ชื่องานแสดง
สินค้า

ลักษณะงาน ผู้จัดงาน(Organizer) สถานที่ กิจกรรม สสท. ผู้ประสานงาน

3-6 มิ.ย. 58 Renewable/
Entech/
Pump&Valves

งานแสดงด้าน
เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีสิ่แวดล้อม/ 
ปั้มวาล์วและพลังงาน
ทดแทน

UBM ASIA(Thailand)
Co.,Ltd

ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม

ไบเทค 
ถนนบางนา-

ตราด

1)   ออกบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
สมาคมฯ

2)   จัดสัมมนา
พิเศษหัวข้อ 
BBS:Behavior 
based safety 
สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยใน
องค์กร

แผนกสมาชกิสมัพนัธแ์ละ
เครือข่ายการตลาด

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
สมาชิก

Tel:02-2599115
Email: jitrapat@tpa.

or.th

17-20 มิ.ย. 58 Propak Asia 
2015

งานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีด้านอาหาร 
บรรจุภัณฑ์

Bangkok Exhibition 
Service Co.,Ltd.
(BES)

ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม

ไบเทค 
ถนนบางนา-

ตราด

1.   ออกบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
สมาคมฯ

แผนกสมาชกิสมัพนัธแ์ละ
เครือข่ายการตลาด

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
สมาชิก

Tel:02-2599115
Email: jitrapat@tpa.

or.th

24-26 มิ.ย. 58 Assembly Asia/
Manufacturing 
2015

งานแสดงเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีสำาหรับ
กระบวนการผลิต

REED TRADEX 
Co.,Ltd.

ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม

ไบเทค 
ถนนบางนา-

ตราด

1)   ออกบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
สมาคมฯ

2)   จัดสัมมนาพิเศษ
หัวข้อ เทคนิค
การประกอบ
แบบLean

      ในภาคอุตสาหกรรม

แผนกสมาชิกสัมพันธ์
และเครือข่ายการตลาด
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ

สมาชิก
Tel:02-2599115

Email: jitrapat@tpa.
or.th

Member  
club ขอเสนอแผนการประชาสมัพนัธ์ และร่วมพบปะสมาชิก ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมในงานแสดง

สินค้า และเทคโนโลยีนานาชาติใน เดอืนมถินุายน 2558 ร่วมพบปะเยีย่มชมบธู พร้อมเข้าร่วมกจิกรรมร่วม

กับสมาคมฯ ได้ในงานดังนี้
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 และขอเชญิชวนอกีครัง้สำาหรบัสมาชกิทีส่นใจเข้าร่วมงานประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 2558 ครัง้ที ่43 ตามทีส่มาคมฯ ได้จดัส่งจดหมาย 

และหนงัสอืรายงานผลประกอบการสมาคมฯ ถึงสมาชกิทางไปรษณย์ีแล้วนัน้ เพือ่เชญิชวนสมาชกิเข้าร่วมงานประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 2558 

โดยท่านสมาชิกจะพบกับ 2 ไฮไลต์ พิเศษดังนี้

 1.  ปาฐกถาพิเศษ 2 หัวข้อก่อนการประชุมใหญ่ฯ ดังนี้

  ● หัวข้อ การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC ในมุมมองญี่ปุ่น 

   โดย Mr. Masayasu  HOSUMI  President of JETRO, Bangkok 

	 	 ●	หัวข้อ กฎหมาย และมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย

                	 	 โดย หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น การรายงาน และร่วมใช้สิทธิ์สมาชิกในการเลือกคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่ 

ท่านสมาชิกสามารถตอบรับการเข้าร่วมงานได้โดย ส่งแบบตอบรับนี้โดยทางอีเมล member@tpa.or.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2259 9117 

ใบตอบรับ 

เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 (ครั้งที่ 43) และปาฐกถาพิเศษ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558  (11.30 -17.00 น.)

ณ ห้อง 3C อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถ.พัฒนาการซอย18

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

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง    ❏ หน้าข้อความที่ต้องการ  

สมาชิกประเภท   ❏ สามัญ   ❏  วิสามัญ     ❏ นิติบุคคล  

หมายเลขสมาชิก   - - 

1) สัมมนาพิเศษ(ปาฐกถาพิเศษ) 

    ❏ เข้าร่วมสัมมนาได้   จำานวน................................คน 

    ❏	 ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ 

2) ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 (ครั้งที่43)

 ❏ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 (ครั้งที่ 43)  ❏	 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

     ❏  ส่งผู้แทนจำานวน .......... คน (สมาชิกนิติบุคคลเท่านั้นใช้สิทธิ์ได้ 5 ท่าน//บริษัท) 

จากบริษัท ........................................................................... ........................................................ 

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

 
กรุณาส่งใบตอบรับนี้กลับมายัง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

ทางโทรสารหมายเลข 0 2259 9117 และ 0 2258 6440 ทางอีเมล member@tpa.or.th


