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กจิกรรมอบรมสัมมนา 
เร่ือง “PQ2 ส าหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง” (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง Nile 3-4 ช้ัน 2 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ปัจจุบนัปัญหาในการก าหนดการตั้งเง่ือนไขการฉีดงานหล่อ (Process Condition) ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนัว่า เรา
สามารถก าหนดใหถู้กตอ้งไดอ้ยา่งไร บางโรงงานก็อาศยัประสบการณ์ บางโรงงานก็อาศยัการลองผิดลองถูก ซ่ึงอาจท าให้
เสียเวลาในการทดลองผลิต (Trial Lot) และสูญเสียงานในการทดลองเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามในทางเทคนิคนั้นเรา
สามารถน าการวิเคราะห์ PQ2 Diagram มาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดเง่ือนไขการฉีดงานหล่อไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมากยิง่
ขี้น 

ดงันั้นทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการให้ความรู้ดงักล่าวกบัสมาชิกและผูป้ระกอบการ เพื่อให้ทุก
ท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการค านวณ และการวิเคราะห์ PQ2 Diagram ได้อย่างถูกต้อง จึงได้เรียนเชิญ          
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ทางดา้นอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อเร่ือง “PQ2 ส าหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง”  (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง Nile 3-4 ช้ัน 2 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ส าหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และส าหรับ
บุคคลทั่วไป มีค่าเข้าร่วมสัมมนาเพียง ท่านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว) โดยรับเพียง 40 
ท่านเท่าน้ัน สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2563 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธ์ิการ
ส ารองท่ีน่ัง เฉพาะท่านท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 

 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั การออกแบบตวัแปรกระบวนการฉีดงานหล่อไดคาสต้ิงดว้ยหลกัการ PQ2 
▪ เส้นสมรรถนะเคร่ืองฉีด 
▪ อตัราการไหลท่ีเหมาะสม 
▪ หนา้ต่างกระบวนการ 
▪ การค านวณพื้นท่ีหนา้ตดัเกตจากหลกัการ PQ2 
▪ ตวัอยา่งการค านวณ 

ฟรี...ส าหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (3 ท่านต่อบริษัท) 

ผู้ประกอบการอ่ืน และบุคคลท่ัวไป เพยีง ท่านละ 900 บาท  
(รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว) 

รับในจ านวนจ ากดั เพยีง 40 ท่านเท่านั้น ภายในวันศุกร์ท่ี 19 กนัยายน 2563 
 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธ์ิการส ารองท่ีนั่ง เฉพาะท่านท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 
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ใบสมัคร อบรมสัมมนา 
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บริษทั           เลขท่ีสมาชิก   

ท่ีอยู ่               

โทรศพัท ์        โทรสาร      

อีเมล ์               

ประเภทกิจการ    กลุ่มเหลก็/Ferrous   นอกกลุ่มเหลก็/Non-Ferrous   อื่น ๆ/Other      

ผลิตภัณฑ์               

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา  

1. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์   

2. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์   

3. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์   

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมคัรส่งกลบัมายงัสมาคมทางอีเมล ์manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์ 02-712-2392 
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วิธีการช าระเงิน 

1. โอนเงิน เขา้บญัชี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)  
เลขบญัชี 096 3 02220 6 สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระรา 4) ประเภทกระแสรายวนั/เดินสะพดั 

2. เช็คส่ังจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE 

หมายเหตุ : หลงัช าระเงินเรียบร้อยแลว้ รบกวนส่งหลกัฐานการช าระเงิน (Pay in slip) กลบัมาทาง 
    อีเมล ์: manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์ 02-712-2392 

 
สอบถามเพ่ิมเติมเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ โทร.02-7122391 Email: manager@thaifoundry.com  
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