
  

                        แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 

1. ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................. 
    ท่ีอยู.่.........................................................................................................................................................................................................  
    โทรศพัท.์..........................................................................  โทรสาร.......................................................................... 
2.  ประเภทของกิจการ.................................................................................................................................................................................. 
3.  ช่ือผูป้ระสานงาน.................................................................... มือถือ....................................  E-mail .................................................... 
4.  หลกัสูตรท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมอบรม 
        เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
         (      ) 1.คดีแรงงานส าหรับผู้บริหารกับการระงบัข้อพพิาท โดยวิธีการไกล่เกลี่ย จ านวน 3 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 100 คน)  
 วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลาเรียน 9.00-12.00 น. สถานท่ี ห้องประชุมช้ัน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

         (      ) 2.ผู้ควบคุมประจ าหม้อน ้า จ านวน 36 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 40-70 คน)  
 วันที ่..... พฤศจิกายน 2565 สถานที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี ้ระยอง 
 สมาชิก 6,000 บาท ผู้ประกอบการท่ัวไป 7,000 บาท  (ราคานีร้วมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว)                

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

         ด้านความปลอดภัย 
         (      )  3.ความปลอดภัยการช้ีบ่งอันตราย ด้วยวิธี What if Analysis  จ านวน 6 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 50 คน) 
 วันที่ 22 สิงหาคม 2565  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น. สถานท่ี ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พซีี 

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

        (      )  4.ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า จ านวน 6 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 50 คน) 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น. สถานที ่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พซีี                                  

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 
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มีค่าใช้จ่าย 
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         พฒันาศักยภาพบุคลากร 
         (      )  5.เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานอุตสาหกรรม  จ านวน 6 ช่ัวโมง   
 (รับจ านวน 30 คน) วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น. สถานท่ี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง                          

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

         (      )  6.Basic AI For Automation Machine  จ านวน 3 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 20-30 คน) 
 วันที่ 6 กันยายน 2565  เวลาเรียน 9.00 – 12.00 น.  สถานท่ี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

        เทคโนโลยีการผลิต 
         (      )  7.การจัดการต้นทุนและลดต้นทุน ด้วยเทคนิค LEAN ส าหรับ SMEs  จ านวน 6 ช่ัวโมง  (รับจ านวน 30 คน) 
 วันที่ 9 กันยายน 2565  เวลาเรียน 9.00 – 16.00 น.  สถานท่ี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง                                            

จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึก................คน 

           1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

           3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

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

 
หมายเหตุ  กรุณาส่งแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมอบรมมาท่ี E-mail : information@fti-rayong.com หรือโทรสาร 038-619016 

 สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณวาริณี,คุณจนัทร์จิรา โทรศพัท ์038-017594, 086-0153545, 089-6062005  
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