
 

 
 

หลักสูตรอบรม 
เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

จุดประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จ าเป็นในการสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร ส าหรับข้อสอบแบบ
ปรนัย 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 ทบทวนความรู้ใน 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil ส าหรับการสอบภาคีวิศวกรโยธา แบบข้อสอบปรนัย  
 เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา 

 

วิทยากร  
1. ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2. รศ.สริิวัฒน์  ไชยชนะ  :  อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

กลุ่มเป้าหมาย 

  สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผูต้้องการสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา  
 

ก าหนดการสัมมนา 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.     การอบรม วิชา Structure  

  โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อดตีเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. การอบรม วิชา Structure (ต่อ) 
   โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อดตีเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เวลา 16.00 น.  จบการอบรม 
 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562   
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มการอบรม วิชา Soil  
 โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. การอบรม วิชา Soil (ต่อ)  
 โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เวลา 16.00 น. จบการอบรม  
 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.  

PDU 18 หน่วย 



  
 
  

 
ใบสมัครอบรมหลักสูตร 

“ทบทวนความรู้เพื่อสอบภาคีวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1” 
ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง) 
ชื่อ – นามสกุล  1).......................................... ..............................................................................................................................  

                     เลขที่สมาชิก วสท. .....................................เลขที่ สมาชิกสภาวิศวกร................................................ 
ชื่อ – นามสกุล  2).......................................... ..............................................................................................................................  
                     เลขที่สมาชิก วสท. .....................................เลขที่ สมาชิกสภาวิศวกร................................................ 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................. 
เลขที่ ........................ ..หมู่ที่...............อาคาร ..... ..............................ซอย....................................ถนน..................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด .. .................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................
E-mail :......................................................................ผู้ประสานงาน................................................................................. 
โทร ......................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.................................. ส านักงานใหญ่    สาขา.............................. 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

                          สมาชกิ วสท. / พนักงานรัฐ/วิสาหกจิ / บุคคลทั่วไป        2,500   บาท/ท่าน 

   Special Promotion!! มาสมัคร 2 ท่าน ช าระค่าลงทะเบียนเพียง  2,200   บาทเท่านั้น 

 
 (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย ** วสท. ได้รับการยกเวน้ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%) อัตราค่าลงทะเบียน 

**โปรดอ่าน** 
 

 
 
 

 

เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
 

กรณีโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อหลักสูตรการอบรม และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  
มาทาง Email : yaowapha.eit@gmail.com หรือโทรสาร 0-2184-4662 

สนใจติดต่อ คุณเยาวพา สินพาณิชย์ 02-184-4600-9 ต่อ 520  หรือ Email : yaowapha.eit@gmail.com 


