
ลงทะเบียน 7:30 น.    นำเสนอผลงาน 8:30 น.

ขอ              เชิญรวมฟง...
             การนำเสนอผลงาน  5ส

5S 5S 

พฤศจิกายน 2561

 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลา 8:00 - 17:00 น.6-7 
รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Rocker Arm Valve)

บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต)

บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส)

บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด) จำกัด (โรงงานปนทอง) (ผลิตหินเจียระไน) 

บริษัท บีที มิตรแลนด จำกัด (จำหนาย-ใหเชา-บริการ รถยกไฟฟา) 

บริษัท ที เอส อินเตอรซีทส จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต)

บริษัท หยั่น หวอ หยุน จำกัด (ผลิตภัณฑเคร�องปรุงรส) 

บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / หนังแทเบาะรถยนต) 

บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จำกัด (ผลิตโซดา-น้ำด�ม)

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) DC Complex สุราษฎรธานี (คาปลีก จำหนายสินคาอุปโภค บริโภค) 

บริษัท เวสเทอรน คอมโพเนนท จำกัด (ผลิตชิ้นสวนเคร�องใชไฟฟา / ไสความรอน) 

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต)

บริษัท บิทไวส ฮีทเอ็กซเชนเจอร จำกัด (ผลิตชิ้นสวนเคร�องปรับอากาศ) 

บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Pump module, PVC, PRV) 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)



Thailand 5S Award 2018Thailand 5S Award 20185S 5S 

พิเศษ...
สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

ของที่ระลึก USB Flashdrive Thailand 5S Award 2018
และ กระเปาเอนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)

รับฟรี...วันนี้ - 25 ตุลาคม 2561 เทานั้น

3,800 + Vat 7%
= 4,066 บาท/ชุด

(ไมรับชำระเงินหนางาน)
(รวมงานได 2 วัน)

อัตราค่าลงทะเบียน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด) จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Actuator, Lip seal)

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส เอเชีย จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Gear, IPS) 

บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด) จำกัด (โรงงานโรจนะ) (ผลิตแผนตัด แผนเจียร)

บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / ชิ้นสวน Aluminium Die casting)

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) RDC ขอนแกน (ศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค) 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโตพารท จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Alternator)  

บริษัท สุราษฎรธานีเบเวอเรช จำกัด (ผลิตโซดา-น้ำด�ม) 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ)

บริษัท สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / Common rail, Injector)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน (สถานศึกษา)

บริษัท พิพัฒนกร จำกัด (เหมืองแร)

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตชิ้นสวนยานยนต / วาลวรถยนต)



พฤศจิกายน 2561

 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เวลา 8:00 - 17:00 น.
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5S 5S 
รอบชิงชนะเลิศ
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ช�อ-นามสกุล ตำแหนง

ใบสมัครเขารวมฟงการนำเสนอผลงาน 5ส

K18JP065S : 287-0201011009-6-2630

อัตราค่าลงทะเบียน

6 พ.ย. 7 พ.ย.

องคกร : ................................................................................................................................................ สาขาที่ ..............................................
ที่อยู (สำหรับออกใบเสร็จ) : .............................................................................................................................................................................
........................................................................................ จังหวัด ...............................................................รหัสไปรษณีย ...............................

รายช�อผูเขารวมงาน

**สามารถสำเนาเอกสารนี้ ได กรณีสมัครมากกวา 11 ทาน

พิเศษ...

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)
ของที่ระลึก USB Flashdrive Thailand 5S Award 2018
และ กระเปาเอนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)

รับฟรี...วันนี้ - 25 ตุลาคม 2561 เทานั้น

3,800 + Vat 7%
= 4,066 บาท/ชุด

(ไมรับชำระเงินหนางาน)
(รวมงานได 2 วัน)


