สมาคมไทยคอมโพสิท
อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส
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Ref. No. 58-051201
12 พฤษภาคม 2558
เรื่อง
เรียน

อบรมฟรี
ไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การทาผลิตภัณฑ์ คอมโพสิทด้ วยระบบ Vacuum Bagging”
ท่ านสมาชิกสมาคมฯและท่ านผู้สนใจ

สมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การทาผลิตภัณฑ์
คอมโพสิทด้ วยระบบ Vacuum Bagging” เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาการทาผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ท โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม
มีทกั ษะและความรู ้ในการทาชิ้นงานเพิ่มมากยิง่ ขึ้น เน้นการปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนั้นสมาคมไทยคอมโพสิ ท ขอเรี ยนเชิญสมาชิกและ
ผูส้ นใจเข้าร่ วมฝึ กอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
รายสาขา ซอยตรี มิตร กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัน เดือน ปี เวลา สถานที
วันที่ 26 พฤษภาคม 58
เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส
วันที่ 27 พฤษภาคม 58
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส
วันที่ 28 พฤษภาคม 58
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส

หัวข้อฝึ กอบรม
- ลงทะเบียน/พิธีเปิ ด
- อธิบายขัน
้ ตอนการทาผลิตภัณฑ์คอมโพสิทระบบVacuum Bagging
- อธิบายการออกแบบชิ้นงาน สาหรับการทางานในระ Vacuum Bagging
- ปฏิบตั ิ ทาแม่พิมพ์สว่ นฝาหลัง
- ปฏิบตั ิ เสริมความหนาให้แม่พิมพ์
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
- ปฏิบตั ก
ิ ารทาชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ยระบบ Vacuum Bagging
- ปฏิบตั ก
ิ ารทาชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ยระบบ Vacuum Bagging (ต่อ)
- สรุปถาม – ตอบปัญหา
- ปฏิบตั ก
ิ ารทาชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ยระบบ Vacuum Bagging
(คาร์บอนไฟเบอร์)
- ปฏิบตั ิการทาชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ยระบบ Vacuum Bagging
(คาร์บอนไฟเบอร์ ต่อ)
- สรุปถาม - ตอบปัญหา

หมายเหตุ : รับจานวนจากัดเพียง 15 ท่าน (เฉพาะในนามบริษัท) เท่านั้น
ผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกทางสมาคมฯ จะติดต่ อกลับไป
สมาคมฯได้จดั ส่งแบบการตอบรับ การเข้าอบรมมายังท่านสมาชิกและผูส้ นใจ กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ
ส่งกลับมาเพื่อสารองที่นงั่ โดยแฟกซ์กลับมาที่ 0-2713-5032 หรื อ E-mail : thaicomposites@gmail.com ตั้งแต่วนั นี้ถึง
วันที 25 พฤษภาคม 2558
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมโทร. 0-2713-5033
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สมาคมไทยคอมโพสิท
อาคารปฏิบตั ก
ิ ารไฟเบอร์กลาส
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมต
ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์.๐ ๒๗๑๓ ๕๐๓๓
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมอบรม สั มมนา
“การทาผลิตภัณฑ์ คอมโพสิ ทด้ วยระบบ Vacuum Bagging”
ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์ กลาส กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 4
บริ ษทั ........................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .............................................................................................
Website ………………………………………….….. E-mail …………………….…..….……………………...…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน..........................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง........................................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรม

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

ข้ อมูลบุคคล (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 :……………………………………………….

อบรมฟรี ไม่ เสี ยค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
รับจานวนจากัดเพียง 15 ท่ าน (เฉพาะในนามบริษัท) เท่ านั้น
ผู้ที่ได้ รับคัดเลือกทางสมาคมฯ จะติดต่ อกลับไปเพือ่ เป็ นการยืนยันในการสมัคร
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