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สัมมนา ฟรี
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

Ref No. 58-120901
9 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเข้ าร่ วมสั มมนาในหัวข้ อเรื่อง“การวิเคราะห์ และซ่ อมบารุ งถังบรรจุสารเคมี”
เรียน ท่านสมาชิกและท่านผู้ประกอบการ

ด้วยสมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ บริ ษทั คอนกรี ต คอมโพสิ ท จากัด กาหนดให้มีการจัดสัมมนาใน
หัวข้อเรื่ อง “การวิเคราะห์และซ่อมบารุ งถังบรรจุสารเคมี” ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. –
16.00 น. ณ สมาคมไทยคอมโพสิ ท โดยได้รับเกียรติจากวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่น Showa Denko KK ได้
กาหนดหัวข้อในการสัมมนาดังต่อไปนี้
เวลา
หัวข้ อเรื่อง
12.45 น. - 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 น. - 14.45 น. สัมมนาเรื่ อง “การวิเคราะห์ และซ่ อมบารุ งถังบรรจุสารเคมี”
โดย Mr.Yong Chen Meng, Showa Highpolymer Singapore
14.45 น. - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 น. - 16.30 น. สัมมนา (ต่อ)
สมาคมไทยคอมโพสิ ท จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านสมาชิกและท่านผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดงั กล่าว โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจานวนจากัดเพียง 20 ท่าน (สงวนสิ ทธิ์เฉพาะบริษัทผู้ผลิต
ถังเก็บสารเคมีเท่านั้น) ทั้งนี้ กรุ ณาส่ งแบบตอบรับมาที่ สมาคมฯ ทางโทรสาร 02-7135032 หรื อ e-mail :
thaicomposites@gmail.com ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-7135033

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณรัตน์ ฤทธิ์ สื บเชื้อ)
ผูจ้ ดั การสมาคมไทยคอมโพสิ ท
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมสัมมนา
เรื่อง “การวิเคราะห์ และซ่ อมบารุ งถังบรรจุสารเคมี”
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.45 - 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์ กลาส กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 4 กล้ วยนา้ ไท กรุ งเทพฯ
ชื่อ-สกุล
บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
( )

ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันจันทร์ท่ี 18 มกราคม 2558 จานวน

คน ดังนี้

ข้ อมูลบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล..................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail :………………………………………
2. ชื่อ-นามสกุล..................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail :………………………………………

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง : สมาคมไทยคอมโพสิท
โทรศัพท์ : 02-713-5033
โทรสาร : 02-713-5032
E-mail : thaicomposites@gmail.com ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559
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