
                        แบบแจงความประสงคการเขารวมอบรมหลกัสูตรตาง ๆ 

1. ช่ือสถานประกอบการ.......................................................................................................................................... 

    ที่อยู...............................ถนน........................................ตําบล........................................ อําเภอ.......................................  จังหวัดระยอง  

    รหัสไปรษณีย.................................   โทรศัพท..................................  โทรสาร.................................. 

2.  ประเภทของกิจการ................................................................................................... 

3.  ช่ือผูประสานงาน..............................................................................    มือถือ....................................  E-mail .......................................... 

4. หลักสูตรที่มีความประสงคเขารวมอบรม 

      ดานความปลอดภัย 

    1.   (       )   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาและการชวยเหลือผูประสบเหตุจากไฟฟา (ตามกฎหมาย)  จํานวน 6 ช่ัวโมง   

                       (รับจํานวน 30 คน)  วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานท่ี  ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชนไออารพีซี                                               

                       จํานวนผูเขารับการฝก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา....................................................สาขา......................................................... 

   2.  (      )   หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน   จํานวน 6  ช่ัวโมง (รับจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น. สถานท่ี  ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชนไออารพซีี                                             

                    จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

   3.  (      )   จป.ระดับหัวหนางาน      จํานวน  12  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 11 – 12 มีนาคม 2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น. สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

 

 

       จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

 

 

 

 

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

คาใชจาย  สมาชิกสภาฯ ระยอง   1,500 บาท   ท่ัวไป  2,000 บาท (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่)                                          

  



4.   (       )   จป.ระดับบริหาร       จํานวน 12 ช่ัวโมง (รบัจํานวน 30 คน)   

                  วันท่ี 14 – 15 มีนาคม  2562  เวลาเรียน  9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

 

 

                   จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

5.  (      )   จป.ระดับเทคนิค      จํานวน 18 ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                วันท่ี 25 – 27 มีนาคม  2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

                      

              

                 จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

   6.   (      )   ผูควบคุมประจําหมอน้ํา  จํานวน 36  ช่ัวโมง (รับจํานวน 40 – 70 คน)   

                     วันท่ี 8 - 13 กรกฎาคม 2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี   

                     

                                                                 

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

                ดานการเพิ่มผลผลิต 

 7.   (      )   การบํารุงรักษาดวยตนเอง (TPM: Autonomous Maintenance)    จํานวน  6  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                  วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น. สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

                  จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

 

 

คาใชจาย  สมาชิกสภาฯ ระยอง   2,500 บาท   ท่ัวไป  3,000 บาท (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่)                                          

คาใชจาย  สมาชิกสภาฯ ระยอง   6,000 บาท   ท่ัวไป  7,000 บาท (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่)                                          

ฟร ี

 

คาใชจาย  สมาชิกสภาฯ ระยอง  2,000 บาท   ท่ัวไป  2,500 บาท (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่)                                          

  



 

8.   (      )   พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกอยางปลอดภัย        จํานวน  30  ช่ัวโมง (รบัจํานวน 20 คน)   

                 วันท่ี  17 – 20 มิถุนายน 2562  เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานท่ี  สถาบันพฒันาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

                  จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา.........................................................                

 ดานการเพิ่มทักษะบุคลากร 

 9.   (      )  เทคนิคการสอนงาน            จํานวน 30 ช่ัวโมง (รับจํานวน 20 คน)   

  วันท่ี 22 – 25 เมษายน 2562  เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานท่ี  สถาบันพฒันาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

                                   จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

10.   (        )  หลักของการเปนหัวหนางาน    จํานวน 30 ช่ัวโมง   (รับจํานวน 20 คน)     

     วันท่ี 21 - 24 พฤษภาคม 2562  เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานท่ี สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง                

                                   จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

11.   (        )   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  จํานวน 30  ช่ัวโมง(รับจํานวน 20 คน)  วันท่ี 6 – 10 พฤษภาคม 2562 , วันท่ี 13 – 17 พฤษภาคม 2562 

                      เวลาเรียน 15.00 – 18.00 น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

                                      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

12.   (        )   ภาษาจีนกลางเพื่อการทํางาน  จํานวน 30  ช่ัวโมง (รบัจํานวน 20 คน) วันท่ี 21 – 24 พฤษภาคม 2562 , วันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562 

                     เวลาเรียน 15.00 – 18.00 น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

                                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

  



  ดานการทักษะวิชาชีพ         

13.   (        )   การขันแนนเครื่องจักรและหนาแปลน   (Bolt and gasket Design)    จํานวน 6  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                     วันท่ี 3 กันยายน 2562   เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

                      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

14.   (        )   มาตรฐานงานเขียนแบบช้ินสวนเครือ่งจักรและพิกัดความคลาดเคลื่อนงานสวม  GD &T (Geometric Drawing and Tolerance)               

                     จํานวน 6  ช่ัวโมง (รับจํานวน 30 คน)  วันท่ี  10  กันยายน  2562 เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น. สถานท่ี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

15.   (        )   หมอไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม   (Fire Tube Boiler)    จํานวน 6  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                     วันท่ี  17  กันยายน  2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

  16.   (        )   พื้นฐานอุปกรณเครื่องมือวัดสําหรับผูปฏิบัติงานดานการผลิต  (Basic Instrumentation for Operator)  จํานวน 6  ช่ัวโมง   

                      วันท่ี  24  กันยายน  2562  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

                      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

  17.  (        )   ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร       จํานวน  30  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 20 คน)  

                      วันท่ี 3 – 6 มิถุนายน 2562  เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น. สถานท่ี สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

 

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

  



 

18.   (        )   การตรวจสอบงานเช่ือมช้ินสวนยานยนต        จํานวน 30 ช่ัวโมง   (รับจํานวน 30 คน)   

                       วันท่ี  18 – 22 มีนาคม 2562 เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานท่ี   สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง   

                      จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

                   ดานความรูความเขาใจ 

19.  (        )   กาวทัน กฎหมายส่ิงแวดลอม       จํานวน 3  ช่ัวโมง (รบัจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 26 เมษายน 2562  เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น. สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

                   จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

20.  (        )   ยุทธศาสตรชาติกับความรับผิดชอบตอสังคม        จํานวน 3  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562  เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

                    จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

21.  (        )   การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ       จํานวน  3  ช่ัวโมง  (รับจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562   เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   

    จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

 

 

 

 

 

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

ฟร ี

 

  



22.  (        )   เทคนิคการจัดการปญหาความขัดแยงดานส่ิงแวดลอม     จํานวน 3 ช่ัวโมง   (รบัจํานวน 30 คน)   

                     วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562   เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

23.  (        )   การรูจักเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม       จํานวน 3 ช่ัวโมง   (รับจํานวน 30 คน)   

                    วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

24.  (        )   ECO Factory     จํานวน 3 ช่ัวโมง   (รับจํานวน 30 คน)   

     วันท่ี 28 มิถุนายน 2562   เวลาเรียน 9.00 – 12.00  น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

25.  (        )   กฎหมายแรงงานสัมพันธ       จํานวน 3 ช่ัวโมง   (รับจํานวน 30 คน)   

     วันท่ี  20 สิงหาคม 2562   เวลาเรียน  9.00 – 12.00 น.  สถานท่ี  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

                     จํานวนผูเขารับการฝก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง............................................... 

               วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ตําแหนง............................................... 

                วุฒิการศึกษา.........................................................สาขา......................................................... 

 

 

 

 

 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  โทรศัพท 038-017594  โทรสาร 038-619016 

คุณวาริณ ี  086-0153545 E-mail: warinee.aum@hotmail.com     

คุณจันทรจิรา  089-6062005  E-mail: jan_ftiry@hotmail.com 
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