
เรือ่ง ขอเชญิเขา้รว่มงานสมัมนาหวัขอ้ ถงัปฏกิรณ์เคม ีทฤษฎ ีและการประยกุตใ์ช้
(Chemical Reactors: Theory and applications)

เรยีน ผูส้นใจเขา้รว่มงานสมัมนาทุกทา่น
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. ตารางสมัมนา

2. ใบสมคัรเขา้รว่มงานสมัมนา

ดว้ยบรษิทั กบิไทย จำากดั มคีวามประสงคจ์ดังานสมัมนาในหวัขอ้เรือ่ง ถงัปฏกิรณ์เคม ีทฤษฎ ีและการประยกุตใ์ช้
(Chemical Reactors: Theory and applications) วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศนูยฝึ์กอบรม
กบิไทย ชัน้ 4 บรษิทั กบิไทย จำากดั กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ ีส่นใจเขา้รว่มงานสมัมนานี้
เกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานของถงัปฏกิรณ์เคม ีการประยกุตใ์ชถ้งัปฏกิรณ์เคมใีนงานทางดา้นปิโตรเคม ีถงัปฏกิรณ์เคมเีพือ่
การผลติไบโอดเีซล ประเภทของถงัปฏกิรณ์เคม ีและการประยกุตใ์ช ้รวมถงึสาธติการใชง้านของถงัปฏกิรณ์เคม ีซึง่ราย
ละเอยีดของงานสมัมนา มดีงันี้

สมัมนา: ถงัปฏกิรณ์เคม ีทฤษฎ ีและการประยกุตใ์ช ้(Chemical Reactors: Theory and applications) 
วทิยากร: 1. รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็จติร ศรนีพคณุ

อาจารยป์ระจำาภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
2. คณุวชานนท ์ตัง้เสถยีรพนัธุ์

Technical Application Specialist (Scientific Equipment Product) บรษิทั กบิไทย จำากดั
สถานที:่ ศนูยฝึ์กอบรมกบิไทย ชัน้ 4 บรษิทั กบิไทย จำากดั กรงุเทพมหานคร
วนั – เวลา: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. 
รบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนา: 25 ทา่น 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอื

       (นางสาว สพุริดา ธนสลีงักรู)
                                         ผูจ้ดัการแผนก Business Development and Technical Support

            บรษิทั กบิไทย จำากดั 



ตารางสมัมนา
 เรื่อง ถงัปฏิกรณ์เคมี ทฤษฎี และการประยกุตใ์ช้

(Chemical Reactors: Theory and applications)
ณ ศนูยฝึ์กอบรมกิบไทย ชัน้ 4 บริษทั กิบไทย จำากดั

กรงุเทพมหานคร

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562
เวลา หวัข้อบรรยาย

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน / เปิดงาน

09.00-10.00 น. หลกัการพืน้ฐานของถงัปฏกิรณ์เคมี
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็จติร ศรนีพคณุ )

10.00-10.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง

10.15-11.00 น. การประยกุตใ์ชถ้งัปฏกิรณ์เคมใีนงานทางดา้นปิโตรเคมี
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็จติร ศรนีพคณุ )

11.00-12.00 น ถงัปฏกิรณ์เคมเีพือ่การผลติไบโอดเีซล 
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็จติร ศรนีพคณุ )

12.00-13.00 น พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

13.00-14.00 น. ประเภทของถงัปฏกิรณ์เคม ีและการประยกุตใ์ช้
(บรรยายโดย คณุวชานนท ์ตัง้เสถยีรพนัธุ์)

14.00-15.00 น. สาธติการใชง้านของถงัปฏกิรณ์เคมี
(สาธติโดย นกัวจิยัวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ Gibthai Technical Application 
Specialist)

15.00-15.30 น. ถาม-ตอบ / ปิดงาน

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็จิตร ศรีนพคณุ
อาจารยป์ระจำาภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

2. คณุวชานนท ์ตัง้เสถียรพนัธุ์
Technical Application Specialist (Scientific Equipment Product) บรษิทั กบิไทย จำากดั



ใบสมคัรเข้าร่วมงานสมัมนา
เร่ือง ถงัปฏิกรณ์เคมี ทฤษฎี และการประยกุตใ์ช้

(Chemical Reactors: Theory and applications)
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

ณ ศนูยฝึ์กอบรมกิบไทย ชัน้ 4 บริษทั กิบไทย จำากดั
กรงุเทพมหานคร                              

เลขท่ี บส …….............................
ข้อมลูผูส้มคัร
(  กรณุากรอกรายละเอียดให้ชดัเจนเพ่ือให้ทางเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลบัได้   /   ใบสมคัร   1   ใบต่อ   1   ท่าน เท่านัน้  )  
ตำาแหน่ง   □นางสาว  นาง   นาย   ศ□ □ □ .   □ รศ.   □ ผศ.   □ ดร.   □ อื่นๆ (ระบุ) .......………...……......…...........................................
ชือ่ผูส้มคัร ......................…………............................................… นามสกุล .......…....…...….......................................................................................
หน่วยงาน / แผนก .......................................................................……………………….................................................................................................
ทีอ่ยูข่องหน่วยงาน / สถานทีต่ดิต่อได ้....…………………………...............................................................................................................................
โทรศพัทม์อืถอื ...................................................................................… ( เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่ดิต่อกลบั)
อเีมล .......…........................................................................…..…........… ( เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีต่ดิต่อกลบั)
กรุณาระบุประเภทอาหารทีท่า่นตอ้งการรบัประทาน 
             □ อาหารปกต ิ       อาหารมสุลมิ       อาหารมงัสวริตัิ□ □
โปรดระบุวา่ทา่นนำารถมาในวนัจดังานหรอืไม่

 □ นำารถมา     □ ไมไ่ดน้ำารถมา
ทา่นกำาลงัทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้สมัมนาน้ีหรอืไม่

 □ ทำา                 □ ไมไ่ดท้ำา 
ถา้ทา่นยงัไมไ่ดท้ำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้สมัมนาน้ี ทา่นมแีนวโน้มทีจ่ะทำางานทางดา้นน้ีหรอืไม่
             □ ยงัไม่มี     □ม ีภายใน 1-2 เดอืน     ม ีภายใน □ 2-4 เดอืน     ม ีภายใน □ 4-6 เดอืน     ม ีภายใน □ 1 ปี
งานวจิยัทีท่า่นกำาลงัศกึษา (โปรดระบุ) .....……………...............................................................................….....................................
โปรดระบุหวัขอ้ฝึกอบรม / สมัมนา ทีท่า่นสนใจเขา้รว่ม ….............................................................….………................................…..

หมายเหตุ
 กรุณาแนบไฟลใ์บสมคัรทีท่า่นกรอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้มาที่ E-mail : training@gibthai.com 

ภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562
 โอนเงนิคา่ลงทะเบยีน (คา่มดัจำาการจองสทิธิ)์ เพือ่เขา้รว่มงานสมัมนาจำานวน 500 บาท มายงัช่ือบญัชี นางปพิชญา สกิดใจ 

บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 807-2-21379-4 ธนาคารกสิกรไทย จำากดั สาขารชัดาภิเษก ห้วยขวาง (กรณีมคีา่ธรรมเนียม
การโอน ผูส้มคัรตอ้งรบัผดิชอบเอง) ** คา่มดัจำาการจองสทิธิค์นืใหส้ำาหรบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทีเ่ขา้ครบเตม็หลกัสตูรเท่านัน้ **

 สง่ใบสำาคญัการโอนเงนิหลงัจากทีโ่อนแลว้มายงัศนูยฝึ์กอบรมทนัทหีรอืภายในวนัถดัไปหลงัจากทีโ่อน โดยถา่ยรปูหรอืแนบ
เป็นไฟลส์แกนมาที ่training@gibthai.com พรอ้มแจ้งรายละเอียดช่ือ-สกลุ หน่วยงานของผูโ้อน มาใหท้างศนูยฝึ์กอบรม
ทราบดว้ย ** ศนูยฝึ์กอบรมจะใหส้ทิธิใ์นการเขา้สมัมนาแก่ผูท้ีท่ำาการสมคัรและสง่ใบสำาคญัการโอนเงนิเรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ **

 ทางศนูยฝึ์กอบรมจะทำาการแจง้ยนืยนัสทิธิก์ารเขา้สมัมนาไปยงัผูส้มคัรทีโ่อนเงนิเรยีบรอ้ยและสง่ใบสำาคญัการโอนตาม
เบอรโ์ทรศพัทท์ีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัร 

 สามารถตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่คุณปพชิญา สกดิใจ โทรศพัท ์085-1503100 หรอื E-mail: training@gibthai.com
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