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22 กรกฎาคม 2559

สั มมนา ฟรี
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

เรื่อง ขอเชิญฝึ กอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การทาชิ้นชิ้นส่ วนยานยนต์ คอมโพสิทด้ วยระบบ Vacuum Infusion”
เรียน ท่ านสมาชิกสมาคมฯ และท่ านผู้สนใจ
สมาคมไทยคอมโพสิท ร่ วมกับ สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ร่ วมจัดงาน
“มหกรรมเครื่ องจักรกล และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน” (SITEX 2016) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถนนพระราม 4 ซอยตรี มติ ร กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม.
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งการออกร้านแสดงสินค้า งานแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรม ฝึ กอบรมสัมมนา ฯลฯ ดังนั้น
สมาคมไทยคอมโพสิท จึงกาหนดจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมสัมมนาในหัวข้ อเรื่อง “การทาชิ้นชิน้ ส่ วนยานยนต์ คอมโพสิท
ด้ วยระบบ Vacuum Infusion” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 4 ซอยตรี มิตร กล้วยน้ าไท คลองเตย กทม. 10110 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เวลา
รายละเอียด
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.00 น. ทฤษฎี “การทาชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ย ระบบ Vacuum Infusion”
วิทยากร คุณพิชยั วราฤทธิชยั กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.คอนกรี ต คอมโพสิท
10.00 น. - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 น. - 12.30 น. สาธิต “การทาชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วย ระบบ Vacuum Infusion (ฝากระโปรงหน้า)
โดย คุณธวัชชัย จารุ กิจจรู ญ
11.30 น. - 12.00 น. แกะชิ้นงาน - ชิ้นส่วนยานยนต์ สรุ ป ถาม-ตอบปัญหา
ทางสมาคมฯได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับ การเข้าสัมมนามายังท่านสมาชิกและผูส้ นใจ กรุ ณากรอกข้อมูล
และส่งกลับมาเพื่อสารองที่นงั่ ตั้งแต่วนั นี้ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับมาที่
โทรสาร 0-2713-5032 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2713-5033
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อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมต
ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์.๐ ๒๗๑๓ ๕๐๓๓
โทรสาร. ๐ ๒๗๑๓ ๕๐๓๒
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมสั มมนา
“การทาชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ย ระบบ Vacuum Infusion”
วันพุธที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์ กลาส ซอยตรีมิตร กล้ วยน้าไท คลองเตย กทม.
บริ ษทั ........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .............................................................................................
website ………………………………………….….. E-mail …………………….…..….……………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน..........................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรม

โดยส่ งผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมจานวน.....................................................................ท่าน ดังนี้

ข้ อมูลบุ คคล (กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)

1. ชื่อ-นามสกุล.........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ............................................................. E-mail :……………………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล.........................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ............................................................. E-mail :……………………………………………….

(รับบริ ษทั ละ 2 ท่านเท่านั้นนะคะ เนื่องจากรับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาเพียง 20 ท่านเท่านั้น)
===============================================================================

ลงทะเบียน / สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คุณจันทร์ พร สิทธิวงศ์
โทรศัพท์ 02-7135033 โทรสาร 02-7135032
e-mail : thaicomposites@gmail.com
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