
  

                        แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 

1. ช่ือสถานประกอบการ.......................................................................................................................................... 
    ท่ีอยู.่..............................ถนน........................................ต าบล........................................ อ าเภอ.......................................  จงัหวดัระยอง  
    รหสัไปรษณีย.์................................   โทรศพัท.์.................................  โทรสาร.................................. 
2.  ประเภทของกิจการ................................................................................................... 
3.  ช่ือผูป้ระสานงาน.................................................................... มือถือ....................................  E-mail .................................................... 
4. หลกัสูตรท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมอบรม 

   1.   (      )   เทคนิคการสอนงาน  จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่ 5 - 8 พฤษภาคม  2563  เวลาเรียน 8.30 – 17.00 น.  สถานที ่ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                                              

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   2.   (      )   ช่างเดนิสายไฟฟ้าในอาคาร จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่18 -21 พฤษภาคม  2563  เวลาเรียน 8.30 – 17.00 น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   3.   (      )   การเช่ือมอาร์คโลหะด้วยมอื ระดบั 1 จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่18 -22 พฤษภาคม  2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   4.   (      )   เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน  จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่ 19 - 22 พฤษภาคม  2563  เวลาเรียน 8.30 – 17.00 น.  สถานที ่ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                                              

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
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  5.   (      )  การควบคุมการเช่ือมช้ินส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่25 -29 พฤษภาคม  2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   6.   (      )   การบ ารุงรักษาทวผีลแบบทุกคนมส่ีวนร่วม  (TPM)  จ านวน 6 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 30 คน) 
 วนัที ่6 มถุินายน 2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานที ่ สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง                                              

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   7.   (      )  การบริหารจดัการคลงัสินค้าด้วยระบบคมับัง  จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่8-11  มถุินายน  2563  เวลาเรียน 8.30-17.00 น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

    8.   (      )  การขับรถฟอร์คลฟิอย่างปลอดภยัและถูกวธีิ จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน) 
 วนัที ่8-11  มถุินายน  2563  เวลาเรียน 8.30-17.00 น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

     9.   (      )  พืน้ฐานอุปกรณ์เคร่ืองมอืวดัส าหรับผู้ปฏบิัตงิานด้านการผลติ  (Basic Instrumentation for Operator)  จ านวน 6 ช่ัวโมง   
                   (รับจ านวน 30 คน)  วนัที ่ 3 กรกฎาคม  2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานที ่ สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง    
                      จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ต าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................  
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   10.   (      )  การขันแน่นเคร่ืองจกัรและหน้าแปลน   (Bolt and gasket Design)    จ านวน  6 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 30 คน)   
   วนัที ่10 กรกฎาคม 2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น.  สถานที ่ สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
                      จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก.............คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ต าแหน่ง...............................................  
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   11.  (      )   ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า (ตามกฎหมาย)  จ านวน 6 ช่ัวโมง   
 (รับจ านวน 30 คน)  วนัที ่17 กรกฎาคม 2563  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานที ่ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พซีี                                               

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 

   12.   (      )  ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน   จ านวน 6 ช่ัวโมง (รับจ านวน 30 คน)   
 วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 เวลาเรียน 9.00 – 16.00  น. สถานที ่ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พซีี                                             

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก.............คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................ต าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง............................................... 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์........................................................ 
 

 
******************************************** 

 
หมายเหตุ  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ขอสงวนสิทธ์ิใหก้บัสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองก่อน ในกรณีท่ีหลกัสูตรใด     

มีจ านวนผูส้มคัรเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว ้
 
 
สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  โทรศพัท ์038-017594  โทรสาร 038-619016 
คุณวาริณี   086-0153545 E-mail: warinee.aum@hotmail.com     

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