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18 เมษายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน

สั มมนา ฟรี
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

ขอเชิญร่ วมงานซับคอนไทยแลนด์ 2017 และการสัมมนา
“Composites Industry 4.0 : from cloud to ground technology ”
ท่านสมาชิกสมาคมฯและท่านผูส้ นใจ

ด้วยทางสมาคมไทยคอมโพสิท ร่ วมกับ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)และ บริ ษทั ยู บี
เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด ผูจ้ ดั งานแสดงเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมภิ าคอาเซียน ภายใต้ชื่องาน อินเตอร์แมค & ซับคอนไทยแลนด์ 2017
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค กรุ งเทพฯ ให้แก่ผปู้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถนาเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต
อีกทั้งยังกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งให้เกิดความมัน่ ใจในหมู่นกั ลงทุนทั้งในและนอก
ประเทศ ภายในงานท่านจะได้พบกับการออกบูธประชาสัมพันธ์ในส่วน Industrial Clinic และ งานสัมมนาของ
สมาคมไทยคอมโพสิท ในหัวข้อเรื่ อง “Composites Industry 4.0 : from cloud to ground technology ” ในวันพุธที่ 17
พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมMR 214 โดยได้กาหนดหัวข้อในการสัมมนาดังต่อไปนี้
เวลา
13.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 14.15 น.
14.15 น. -14.30 น.
14.30 น. - 15.15 น.

หัวข้ อเรื่อง
ลงทะเบียน
Composites for Air Craft โดย ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์
บริ ษทั เอเซีย กังนัม จากัด
พักรับประทานอาหารว่าง
The Importance of Composite Materials for Electric Vehicles
โดย ดร.กิตติ์ชนน เรื องจิรกิตติ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทางสมาคมฯได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ หากท่านสนใจกรุ ณากรอกใบตอบรับ
เพื่อเป็ นการยืนยันการสัมมนาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้จะเปิ ดจานวนผูเ้ ข้าฟังเพียง 50 ท่าน เท่านั้นสามารถส่ ง
ใบสมัครได้ที่ โทรสาร0-2713-5032 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติ มที่ โทร.0-2713-5033
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมสั มมนา

“Composites Industry 4.0 : from cloud to ground technology ”
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้ องMR 214
****************************************************************************************************************************************

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

ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จานวน

คน ดังนี้

ข้ อมูลบุคคล(สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ให้ แก้ผ้ทู ี่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเท่ านั้น)
1. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
2. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
3. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง : สมาคมไทยคอมโพสิท โทรศัพท์ : 02-713-5033 โทรสาร : 02-713-5032
E-mail : thaicomposites@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
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