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21 มิถุนายน 2559

สั มมนา ฟรี
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

เรื่อง ขอเชิญร่ วมงานสัมมนา "Thermosetting Plastics for Fiber Composites"
เรียน ท่ านสมาชิกสมาคมฯ และท่ านผู้สนใจ
ด้วยทางสมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ บริ ษทั รี้ ดเทรดเด็กซ์ จากัด จัดงานแสดงเทคโนโลยีการผลิต
และผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ทประจาปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2016” ระหว่างวันที่ 7-10
กรกฎาคม2559 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมไบเทค กรุ งเทพฯ ให้แก่ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตให้สามารถนาเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพและศักยภาพการผลิต อีก
ทั้งยังกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งให้เกิดความมัน่ ใจในหมู่นกั ลงทุนทั้งในและ
นอกประเทศ
ภายในงานมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับงานคอมโพสิ ทจะจัดขึ้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 เวลา 13.00-15.15 น. ณ ห้องประชุม MR214 โดยได้กาหนดหัวข้อในการสัมมนาดังต่อไปนี้
เวลา
13.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 14.15 น.
14.30 น. - 15.15 น.

หัวข้อเรื่อง
ลงทะเบียน
Thermosetting Plastics for Fiber Composites
โดย ดร.จริ ยาวดี ศิริจนั ทรา กรมวิทยาศาสตร์บริ การ
Lightweight Solution for automotive
โดยวิทยากร จาก บริ ษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จากัด
** บรรยายภาษาไทย**

ทางสมาคมฯ ได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ หากท่านสนใจกรุ ณากรอกใบ
ตอบรับเพื่อเป็ นการยืนยันการสัมมนาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากรับจานวนจากัดเพียง 50 ท่าน
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-2713-5032 หรื อ E-mail : thaicomposites@gmail.copm
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2713-5033
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมสัมมนา
"Thermosetting Plastics for Fiber Composites"

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้ อง 214
****************************************************************************************************************************************

บริษทั
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
( )

ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2559 จานวน
1)

ตาแหน่ง

2)

ตาแหน่ง

3)

ตาแหน่ง

ลงนาม
(
วันที่

)
/

/

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง : สมาคมไทยคอมโพสิท
โทรสาร : 02-713-5032
E-mail : thaicomposites@gmail.com

ภายในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
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คน ดังนี้

