
  

                         

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 

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

   1.  (      )   การประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอตัโนมตั ิ  จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่3-6 พฤษภาคม 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง  

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

  2.  (      )   เทคโนโลยกีารเช่ือมด้วยหุ่นยนต์   จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่3-6 พฤษภาคม 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  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.  (      )   การขับรถฟอร์คลฟิอย่างปลอดภัยและถูกวธีิ   จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่11-14 พฤษภาคม 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  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.  (      )   PLC ระดบั 1   จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่17-20 พฤษภาคม 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                             

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 
           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง................................................ 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์...................................... 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต  าแหน่ง................................................ 
               เลขท่ีบตัรประชาชน..........................................................เบอร์โทรศพัท.์...................................... 
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   5.  (      )   PLC ระดบั 2   จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่1-4 มถุินายน 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  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.  (      )   การใช้เคร่ืองมอืวดัละเอยีดทางมติิ   จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                    วนัที ่7-11 มถุินายน 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                             

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

    7.   (       )  การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผสัทางอุตสาหกรรม  จ านวน 30 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20 คน)   
                      วนัที ่14-17 มถุินายน 2564 เวลาเรียน 8.30 – 16.30  น.  สถานที ่ สถาบันพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง                                               

 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 ้
 
ตดิต่อสอบถาม/ส่งแบบแจ้งความประสงค์กลบัมาได้ที ่

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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