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Ref No. 59-042901

29 เมษายน 2559
เรื่ อง ขอเชิญร่ วมการอบรมสัมมนา “การทาชิ้นงาน CARBON FIBER ด้วยวิธี Hand Lay Up”
เรี ยน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผูส้ นใจ
ตามแผนงานอบรมประจาปี 2559 ของสมาคมฯ ซึ่งได้จดั งานฝึ กอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งถึง
ความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริ มความรู้ในด้านต่างๆ ให้กบั สมาชิก สมาคมไทยคอมโพสิทร่ วมกับ
บริ ษทั เจ เอ็น ทรานสอส (ประเทศไทย) จากัด ขอเชิญท่านสมาชิกและผูส้ นใจเข้าร่ วมการฝึ กอบรมสัมมนา ในหัวข้อ
เรื่ อง “การทาชิ้นงาน CARBON FIBER ด้วยวิธี Hand Lay Up” ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สมาคมไทย
คอมโพสิท อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ซอยตรี มิตร กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม. ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
วัน เวลา และ สถานที่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10:30 น.
10:45 น. – 12:00 น.
13.00 น. – 16.30 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
9:00 น. – 16:00 น.
ณ อาคารปฏิบตั ิการคอมโพสิท

หัวข้ อฝึ กอบรม

วิทยากร/หน่ วยงาน

- ลงทะเบียน/พิธีเปิ ด
- แนะนาวัสดุและการเลือกใช้อุปกรณ์พ้นื ฐาน
- เตรี ยมแม่แบบ
แนะนาเทคนิคการวาง Carbon Fiber ก่อนลามิเนท
- ปฏิบตั ิการลามิเนท Carbon Fiber #1400, #1700 ด้วย
วิธี Hand Lay Up
- ถอดชิ้นงานและแนะนาวิธีซ่อมผิวชิ้นงาน

บริ ษทั เจ เอ็น ทรานสอส
(ประเทศไทย) จากัด

ผูฝ้ ึ กอบรมลงมือปฏิบตั ิทาชิ้นงานเอง
โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ เวลา 10:30 น. –10:45 น. และ เวลา 14:30 น. – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
เวลา 12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ทางสมาคมฯ ได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกใบตอบรับเพื่อเป็ นการ
ยืนยันการสัมมนาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้ จะรับเพียง 15 ท่านเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร
0-2713-5032 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2713-5033
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ข้าพเจ้าในนาม(ชื่อหน่วยงาน)......................................................................................
สัมมนา ในหัวข้อเรื่ อง “การทาชิ้นงาน CARBON FIBER ด้วยวิธี Hand Lay Up”

ชื่อ

ขอแสดงความจานงเข้าอบรม

นามสกุล

ตาแหน่งงาน
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่
รหัส
โทร.&แฟกซ์

E – mail :

---

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

ชื่อ

อัตราค่าสมัคร

 สมาชิก 2,400 บาท

นามสกุล



ตาแหน่ง

บุคคลทัว่ ไป 3,000 บาท

รวมเป็ นเงิน

 กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด(มหาชน) สาขา กล้วยน้ าไท ชื่อบัญชี สมาคมไทยคอมโพสิ ท ประเภท
บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 117-4-41589-1
 เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณา Faxสาเนาใบเข้าบัญชี (pay-in-slip) มาที่สมาคมฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และชื่อ
บริ ษทั มาที่ เบอร์ 0-2713-5032
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