
- 
ใบสมัคร-  การอบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศ ปมน้ํา และระบบทอน้ําดับเพลิง  รุนที่ 2 

ระหวางวันที่  4 – 5 สิงหาคม  2561 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

 

ชื่อ-นามสกุล       เลขที่สมาชิก วสท.   

หนวยงาน/บริษัท           

เลขที่    อาคาร    ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จังหวัด       รหัส      

โทรศพัท     โทรสาร       

E-mail:            
ผูประสานงาน     โทรศัพท       

เลขประจําตัวผูเสียภาษี       สํานักงานใหญ    สาขา    

 
คาลงทะเบียน 

   สมาชิก วสท.     4,300  บาท 
   ขาราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ  5,200  บาท 
   บุคคลทั่วไป    6,000  บาท 

 (อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  7%    คาอาหารและอาหารวาง    เอกสารประกอบการบรรยาย   
*วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย  3%) 

 
 

การชําระเงิน 
เงินสด  ณ  อาคาร วสท. / หนาโตะลงทะเบียน  
เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ          เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหต ุ:     กรณีโอนเงนิ  กรณุา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-2710-11 

ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจดัสงใบเสร็จ 

 

 
 

PDU 18 หนวย 

 
การอบรมเรื่อง   

 

ระบบปรบัอากาศ  
ปัมนาํ และระบบท่อนาํดบัเพลิง   

รุ่นท ี  
 
 
 

ระหว่างวนัที   – 5  สิงหาคม   
ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

 
 
 
 

จัดโดย   
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
 
 
 



 

หลักการและเหตุผล 
  การปรับสภาวะอากาศมีความสําคัญเนื่องจากประเทศไทยอยูในภูมิอากาศรอน
และชี้นผูที่อยูในหองปรับอากาศจะรูสึกสบายทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน   เพื่อให
วิศวกร ชางเทคนิค และบุคคลท่ัวไป ไดมีความรูพื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกร
ระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเขาใจใน
การออกแบบ การตรวจสอบการทํางานและการใชงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ     

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ เห็น
วาหลักสูตรนี้เปนประโยชน   จึงไดจัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปมน้ํา และ
ระบบทอน้ําดับเพลิง   
 
กลุมผูเขารับการอบรม เปนวิศวกร ชางเทคนิค หรือผูสนใจทั่วไป 
 

วิทยากร 
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 

กรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 
รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง 

อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ติดตอสอบถามและสมัครไดที่   คุณสุพรรณีย  แสนภักดี 
โทร 0-2184-4600-9  ตอ 538 
E-mail: supannee@eit.or.th  

 
 
 

 
 

กําหนดการ 
วันเสารที่ 4 สิงหาคม  2561 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. สารทําความเย็นและวัฏจักรการทําความเย็น 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น.  Cooling Load 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.30 น.  พัดลม เครื่องสงลมเย็น และระบบทอลม 
 
วันอาทิตยท่ี 5 สิงหาคม  2561 

09.00 – 10.30 น.  Psychometric Chart 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  ปมน้ํา หอระบายความรอน และสมรรถนะ 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น.  ระบบทอน้ําเย็นและทอน้ําดับเพลิงและSystem Curve 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.30 น.  การทดสอบการทํางานของปมน้ําเย็นและปมน้ําดับเพลิง 

 
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ  
และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้
  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเตม็จํานวน 
  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงนิใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงนิให 80% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงนิให 50% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 


