แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นนทบุรี)
การสมัครเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ และเสวนาวิชาการ
( ) สาหรับบุคคลทั่วไป 300 บาทต่อท่าน (รวม VAT 7% แล้ว)
และจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกสามัญรายปี (ระยะเวลา 1 ปี)
ชื่อ .............................................................................................................
สังกัด/บริษัท .............................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................
...................................................................................................................
E-mail: …………………………………………………โทร.……….................…………
การออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ชัดเจน)
ในนาม ....................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................
.................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ............................................
E-mail: …………………………………………………………...............………………..

กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
และเสวนาวิชาการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.

09.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 12.15 น.

ชื่อบัญชี “สมาคมมาตรวิทยาแห่ง ประเทศไทย”
ธนาคารกรุง ไทย สาขาพหลโยธิน 40
ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 670–0–65124-7
( ) สาหรับสมาชิกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

***ไม่เสียค่าใช้จ่าย****
ชื่อ ..............................................................................................................
สังกัด/บริษัท ..............................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................................
.................................................................................................................... 12.15 – 12.30 น.
E-mail...................................................โทร............................................... 12.30 – 13.30 น.
** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
ทางแฟกซ์ 02-940-6949 หรือ E-mail: mst@mst.or.th **

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2562 ของ สมท.
- นาเสนอผลการดาเนินงานของ
สมท. ประจาปี 2562
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของ สมท.
ประจาปี 2562
การเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลดาเนินกิจกรรมการ
ทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
ของ สมท. ประจาปี 2562
เสวนาวิชาการเรื่อง“มาตรวิทยา
ยุค 4.0”
- การควบคุมกระบวนการผลิต
ในยุค 4.0 (Process control
4.0)
- การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ระยะไกลในยุค 4.0 (Remote
calibration 4.0)
ดาเนินรายการ โดย พลอากาศตรี
ดร. เพียร โตท่าโรง (กรรมการที่
ปรึกษา สมท.)
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
รับประทานอาหารกลางวัน

METROLOGY S

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

(Metrology Society of Thailand)

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ
และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2562
และเสวนาวิชาการ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นนทบุร)ี

วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562 ของ สมท. และเสวนาทาง
วิชาการวิชาการ

แผนที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สมท. และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจร่ ว ม ที่อยู่: 88/7 ซอยบาราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
รับทราบกิจกรรมและผลการดาเนินงานของ สมท. ใน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รอบปีที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดได้ที่

2) เลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่ของ สมท.
3) เพื่อให้สมาชิก สมท. และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมรับฟัง
เสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ และเป็น
ที่สนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
สมท. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ของ สมท.และ

คุณพัศ ณี ศรีกฤษณ์ โทร 085 – 6643838
หรือ สมาคมมาตรวิ ทยาแห่งประเทศไทย
โทร. 02940-6943
E-mail: mst@mst.or.th

ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ของ
สมท. และฟังการเสวนาทางวิชาการ ในวัน เวลาและสถาน
ดังกล่าว พร้อมให้ความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยมี
เงื่อนไขการร่วมงาน ดังนี้
1. สาหรับสมาชิก สมท. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน
2. สาหรับบุคคลทั่วไป มีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงาน ท่าน
ละ 300 บาท พร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกสามัญรายปี
(ระยะเวลา 1 ปี)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2563

