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สมาคมไทยคอมโพสิท

Fiberglass Lab Center,
Department of Industrial Promotion. Soi Trimitr,
Rama 4 Rd., Klong Toey, BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax: (662) 713-5032

อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมต
ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์.๐ ๒๗๑๓ ๕๐๓๓
โทรสาร. ๐ ๒๗๑๓ ๕๐๓๒

www.fiberglassthai.com
E-mail : thaicomposites@gmail.com

Ref. No. 58-100601

6 ตุลาคม 2558
เรื่อง
เรียน

การอบรมสั มมนา ในหัวข้ อเรื่อง “การทาผลิตภัณฑ์ คอมโพสิ ทระบบ HAND LAY UP”
ท่ านสมาชิ กสมาคมฯและท่ านผู้สนใจ

ตามแผนงานอบรมประจาปี 2558 ของสมาคมฯ ซึ่ งได้จดั งานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งถึงความสาคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่ งเสริ มความรู ้ในด้านต่างๆ ให้กบั สมาชิก ดังนั้นสมาคมไทยคอมโพสิ ท จึงใคร่ เชิญสมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่ วม การ
ฝึ กอบรมในหัวข้อเรื่ อง “การทาผลิตภัณฑ์ คอมโพสิ ทระบบ HAND LAY UP” ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการทาผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ทเหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาการทาผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ทเบื้องต้น โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีทกั ษะและความรู ้ในการทาชิ้นงานเพิ่ม
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเน้นการปฏิบตั ิงานจริ ง จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์ กลาส กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม ถนนพระราม 4 ซอยตรี มิตร กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัน เดือน ปี เวลา สถานที
วันที่ 26 ตุลาคม 58
เวลา 08.30 น. – 09.00 น.
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
วันที่ 27 ตุลาคม 58
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อฝึ กอบรม
-

ลงทะเบียน/พิธีเปิ ด
อธิบายการทางาน,การออกแบบ ขัน
้ ตอนทีเ่ พิม
่ เติม
การคานวณวัสดุ เตรียมวัสดุ
สรุปถาม - ตอบปัญหา

- ปฏิบตั ิการทาต้นแบบผลิตภัณฑ์คอมโพสิท

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
วันที่ 28 ตุลาคม 58
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

- ปฏิบตั ิการทาต้นแบบผลิตภัณฑ์คอมโพสิท

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
วันที่ 29 ตุลาคม 58
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

- ปฏิบตั ิการทาแม่แบบผลิตภัณฑ์
คอมโพสิทส่วนหน้าและส่วนหลัง

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
วันที่ 30 ตุลาคม 58
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส

- ปฏิบตั ิการทาต้นแบบผลิตภัณฑ์คอมโพสิท

- ปฏิบตั ิการทาแม่แบบผลิตภัณฑ์
คอมโพสิทส่วนหน้าและส่วนหลัง
- ปฏิบตั ิการทาแม่แบบผลิตภัณฑ์
คอมโพสิทส่วนหน้าและส่วนหลัง
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
- ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิท
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
- พิธม
ี อบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : รับจานวนจากัดเท่ านั้น
ทางสมาคมฯได้จดั ส่ งแบบตอบรับ การเข้าอบรมสัมมนามายังท่านสมาชิกและผูส้ นใจ กรุ ณากรอกข้อมูล และส่ งกลับมา
เพื่อสารองที่นงั่ ตั้งแต่วนั นี้ถึง วันที 22 ตุลาคม 2558 โดยท่านสามารถส่ งใบตอบรับมาที่ E-mail: thaicomposites@gmail.com หรื อ
โทรสาร 0-2713-5032 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2713-5033
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ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมอบรม สั มมนา
“การทาผลิตภัณฑ์คอมโพสิทระบบ HAND LAY UP”
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
ณ อาคารปฏิบัตกิ ารไฟเบอร์ กลาส กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 4
บริ ษทั ........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .............................................................................................
Website ………………………………………….….. E-mail …………………….…..….……………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน..........................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรม

โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน..............................................................................ท่าน ดังนี้

ข้ อมูลบุ คคล (กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)

1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail :……………………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail :……………………………………………….
3. ชื่อ-นามสกุล..........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................. E-mail :……………………………………………….
4. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail :……………………………………………….
อัตราค่ าสมัคร/ท่ าน

 บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

 สมาชิกลด 20% เหลือ 2,400 บาท

รวม



กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุ งเทพ สาขา กล้วยน้ าไท ชื่อบัญชี สมาคมไทยคอมโพสิ ท
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 117-4-41589-1



เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณา Fax สาเนาใบเข้าบัญชี มาที่สมาคมฯ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และชื่อบริ ษทั
มาที่ เบอร์ 0-2713-5032
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