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Ref No. 58-062201

22 มิถุนายน 2558
เรื่ อง ขอเชิญร่ วมการอบรมสัมมนา “การใช้น้ ายาถอดแบบชนิดน้ า Mould release agent ด้วยระบบ VRTM ”
เรี ยน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผูส้ นใจ
ตามแผนงานอบรมประจาปี 2558 ของสมาคมฯ ซึ่งได้จดั งานฝึ กอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งถึง
ความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริ มความรู้ในด้านต่างๆ ให้กบั สมาชิก ดังนั้นสมาคมไทยคอมโพสิท
ร่ วมกับ บริ ษทั นีโอเทค คอมโพสิท จากัด ขอเชิญท่านสมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่ วมการฝึ กอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่ อง
“การใช้ นา้ ยาถอดแบบชนิดนา้ Mould release agent ด้ วยระบบ VRTM ” ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วัน
ละ 1 รอบ) ณ สมาคมไทยคอมโพสิท อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ซอยตรี มติ ร กล้วยน้ า
ไท คลองเตย กทม. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
8.30 - 9.00
9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.30
15.30 - 16.00

Register and opening speech
General explanation about release agent and Axel products.
Lunch
Demo technically of liquid wax and advance semi-permanents release agent
Ask and answer questions and close training.

Remark 10.15-10.30 and 14.30-14.15 Coffee Break

ทางสมาคมฯ ได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกใบตอบรับเพื่อเป็ นการ
ยืนยันการสัมมนาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้จะรับวันละ 20 ท่านเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร
0-2713-5032 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2713-5033
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ข้าพเจ้าในนาม(ชื่อหน่วยงาน)............................................................... ขอแสดงความจานงเข้าอบรม
สัมมนา ในหัวข้อเรื่ อง “การใช้น้ ายาถอดแบบชนิดน้ า Mould release agent ด้วยระบบ VRTM ”
ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่งงาน
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่
รหัส
โทร.&แฟกซ์

E – mail :

---

จานวนผู้เข้ าสั มมนา ทางบริ ษทั /ห้างร้าน/หน่วยงานมีความประสงค์จะส่ งพนักงานเข้าร่ วมการอบรมสัมมนาจานวน…………….ท่าน

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

ระบุวนั ที่ฝึกอบรม
14 15 16
14 15 16
14 15 16

การประสานงานต่อเนื่อง
หน่วยงานของข้าพเจ้า  ไม่มี  มี ความประสงค์จะขอให้ผเู้ ชี่ยวชาญมาให้คาปรึ กษา ณ ที่ ทาการของ
หน่วยงาน เนื่องจาก
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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