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01 กุมภาพันธ 2018   
เวลา หัวขอสัมมนา หองแสนสุข 1 หัวขอสัมมนา หองแสนสุข 2 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 ปาฐกถาพิเศษ โดยผูเชี่ยวชาญจากกลุมอุตสาหกรรม   

10.00 – 10.20 Technology Showcase (Live) 
10.20 – 10.50 พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการเทคโนโลยี 

10.50 – 12.00 
การเริ่มตนงาน CBM และประโยชนจากการใช
เทคโนโลยี CBM ในภาคอุตสาหกรรม  

 

12.00 – 12.10 Technology Showcase (Live) 
12.10 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Proactive Maintenance and Case Study  
“Condition monitoring for Low speed machinery by 

using Acoustic Emission Technique.”  

14.00 – 14.20 Technology Showcase (Live) 
14.20 – 14.50 พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการเทคโนโลยี 

14.50 – 15.25 
“Gas Turbine Monitoring by CBM 

technology”  “การบํารุงรกัษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม”  
(Total Productive Maintenance, TPM)  

15.25 – 16.00 
กรณีศกึษาการประยุกตใชเทคโนโลยี CBM จากกลุม
อุตสาหกรรมโรงไฟฟา   

 

 

02 กุมภาพันธ 2018   
เวลา หัวขอสัมมนา หองแสนสุข 1 หัวขอสัมมนา หองแสนสุข 2 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 Case Study of EE and Energy  
Smart Industry 4.0, Big data and Machine Learning 

for Prognostic Analysis 

10.00 – 10.20 Technology Showcase (Live) 
10.20 – 10.50 พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการเทคโนโลยี 

10.50 – 12.00 
กรณีศกึษาการประยุกตใชเทคโนโลยกีารวิเคราะหความ
ส่ันสะเทือนในภาคอุตสาหกรรม  

“Case Study of RCA & FMEA”  

12.00 – 12.10 Technology Showcase (Live) 
12.10 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.15 
“Identifying Fault by Transformer Oil 

Analysis” 
 

14.15 – 14.45 พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการเทคโนโลยี 

14.45 – 15.20 

“Application of Motor current signature 

analysis or Partial discharge technology 

and case study.”  

 

15.20 – 16.00 
กรณีศกึษาการประยุกตใชเทคโนโลยี CBM ในกลุม
อุตสาหกรรมยางพารา  

 

16.00 – 16.30 กิจกรรมลุนรางวัลภายในงานสําหรบัผูรวมสัมมนา  
 



 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา  
 

ชื่อบริษัท/องค์กร _______________________________________________________________________ 

ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ____________________________________________________________________ 

Tax Identification ____________________________________________________________________ 

โทรศัพท์ ________________________________โทรสาร _______________________________________ 

ชื่อผู้ประสานงาน ________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

Email: _________________________________ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ชื่อ – นามสกลุ ___________________________ ต าแหน่ง _________________________________ 

Email: ______________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

2. ชื่อ – นามสกลุ ___________________________ ต าแหน่ง _________________________________ 

Email: ______________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

3. ชื่อ – นามสกลุ ___________________________ ต าแหน่ง _________________________________ 

Email: ______________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

4. ชื่อ – นามสกลุ ___________________________ ต าแหน่ง _________________________________ 

Email: ______________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

5. ชื่อ – นามสกลุ ___________________________ ต าแหน่ง _________________________________ 

Email: ______________________________________ โทรศัพท_์________________________________ 

 

การลงทะเบียน 
 

• *** สมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ราคาพิเศษ 650 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) *** 

• อัตราค่าลงทะเบียนน้ีรวมะอาหารว่างและอาหารกลางวัน, เสื้อโปโลงาน CBM Day รวมไปถึงการลุ้นรางวัลอีกมากมายในงาน 

 

สถานท่ีจัดงาน 
 

• โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี (หาดบางแสน)  
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 

แผนกลูกค้าสัมพันธ ์

โทร. 061-825-1028 หรอื 038-215033-39 กด 1  

Email: crm_dept@tgi.mail.go.th 

www.tgipmt.com, www.tgi.or.th 

 

 

 

แผนกบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ ์(CB)  

โทร. 038-215033-39 ต่อ 1805 

Email: cbmthailand@outlook.com 

Facebook: CBM Thailand  
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