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Ref No. 60-0727001

27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน “ระบบการซ่อมบารุงเครื่องบินของการบินไทย”
ท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้สนใจ

สมาคมไทยคอมโพสิท ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ซอ่ มครื่องบิน บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีศูนย์ซ่อมที่ทนั สมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับจากสายการบินชั้น
นาของโลกในเรื่องการให้บริการซ่อมบารุง โดยได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการซ่อมบารุงจากองค์กร JAA
โดยโรงซ่อมเครื่องบิน สนามบินดอนเมือง ซึ่งฝ่ายช่างการบินไทยมีขีดความสามารถในการรองรับการซ่อม
เครื่องบินในทุกซีรี่ส์ เป็นจุดสร้างรายได้ให้บริษัทและประเทศอีกมาก และที่สาคัญยังเป็นการตอกย้าการเป็นผู้นา
ด้านอุตสาหกรรมการบินในระดับภูมิภาคให้เด่นชัดขึน้
การดูงานในครั้งนี้จะนาท่านไปพบกับการทางาน ทัง้ ในส่วนของการซ่อมบารุงตัวถังเครื่องบิน ชิน้ ส่วน
เครื่องยนต์ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุคอมโพสิทในการทางานเกือบทั้งหมด ซึ่งท่านจะสามารถชมกระบวนการ
ผลิตอย่างใกล้ชดิ พร้อมทั้งมีวิทยากรของการบินไทยคอยให้ความรูแ้ ละคาแนะนาตลอดการดูงาน
กาหนดการศึกษาดูงาน
เรื่อง “ระบบการซ่อมบารุงด้วยวัสดุคอมโพสิท”
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อม บมจ.การบินไทย
เยี่ยมชม ศูนย์ซอ่ มใหญ่ ฝ่ายช่าง บมจ.การบินไทย ดอนเมือง
รับประทานอาหารร่วมกัน
เยี่ยมชม ศูนย์ซอ่ มใหญ่ ฝ่ายช่าง บมจ.การบินไทย ดอนเมือง
ถาม – ตอบ – สรุป

ทางสมาคมฯ ได้จดั ส่งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกใบตอบรับเพื่อ
เป็นการยืนยันการศึกษาดูงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เนื่องจากการดูงานในครั้งนี้จะรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจานวน 30 ท่านเท่านั้น

ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-2713-5032
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2713-5033
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แบบตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงาน
“ระบบการซ่อมบารุงด้วยวัสดุคอมโพสิท”
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
บริ ษทั ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสาร ..............................................................................
Website ………………………….……………….….. E-mail : …………………….…..…..……..……..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน.......................................................... ฝ่ าย/ตาแหน่ง..........................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมศึกษาดูงาน โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน...............................................................................ท่าน ดังนี้
ข้ อมูลบุคคล (กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ 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/ท่าน


บุคคลทัว่ ไป 800 บาท

สมาชิก 500 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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