
 
¡ÒÃÍºÃÁ àÃ×èÍ§ “ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ°Ò¹ÃÒ¡©ºÑºÃÒ¡°Ò¹¾Ã�ÍÁ¢�ÍàÊ¹Íá¹Ðá¡�¼Ù�àµÃÕÂÁµÑÇà»�¹ÊÒÁÑÇÔÈÇ¡Ã” 

ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 28 – 29 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È.2562 
³ Ë�Í§»ÃÐªØÁ ÍÒ¤ÒÃ ÇÊ·. 

¨Ñ´â´Â  Ê¶ÒºÑ¹ÇÔÈÇ¾Ñ²¹� ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊ¶Ò¹áË�§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� (ÇÊ·.)  

  ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å 

°Ò¹ÃÒ¡à»�¹â¤Ã§ÊÃ�Ò§·ÕèÊíÒ¤Ñ·ÕèÊØ´à¾×èÍÃÍ§ÃÑºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¶Ö§áÁ�â¤Ã§ÊÃ�Ò§àº×éÍ§º¹¨ÐÁÕ
ÃÙ»ÅÑ¡É³�·Õè§´§ÒÁà¾ÕÂ§ã´áµ�ÁÕÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡·ÕèäÁ�ÁÑè¹¤§ÍÒ¨à¡Ô´¡ÒÃ¾ÔºÑµÔ ¹íÒÁÒ«Öè§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ�ÍªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 
ã¹·Ò§µÃ§¡Ñ¹¢�ÒÁËÒ¡ÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§ áÁ�â¤Ã§ÊÃ�Ò§àº×éÍ§º¹ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ Â�ÍÁÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§
á¡�ä¢ä´�â´ÂäÁ�ÊÔé¹à»Å×Í§¤�Òãª�¨�ÒÂÁÒ¡¹Ñ¡ ´Ñ§¹Ñé¹ÇÔÈÇ¡Ã¨Ö§¨íÒà»�¹µ�Í§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁà¢�Òã¨ÊÁºÑµÔ¢Í§´Ô¹°Ò¹ÃÒ¡ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
·´ÊÍºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ áÅÐ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÑº¡íÒÅÑ§ÍÂ�Ò§¶�Í§á·� 

§Ò¹â¤Ã§ÊÃ�Ò§ãµ�´Ô¹áÅÐÃÐºº¤éíÒÂÑ¹§Ò¹¢Ø´ ¹Ñºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹»�¨¨ØºÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡·Õè Ố¹ÁÕÃÒ¤Òá¾§ 
¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»�¹µ�Í§ãª�¾×é¹·ÕèãË�à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ø�Á¤�Ò ¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ¨Í´Ã¶ãµ�´Ô¹ Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿�Òãµ�´Ô¹ ¹ÔÂÁãª�â¤Ã§ÊÃ�Ò§ãµ�
´Ô¹¨íÒ¾Ç¡ä´ÍÐá¿ÃÁÇÍÅÅ� ÃÇÁ¡ÑºÃÐºº°Ò¡ÃÒ¡àÊÒà¢çÁ «Öè§ÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸Ò·Ø¡¤¹¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ¤ÇÒÁà¢�Òã¨¾×é¹°Ò¹ã¹
¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐµÃÇ¨ÊÍºÃÐººâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ãµ�´Ô¹¨íÒ¾Ç¡¹Õé 

ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁ¹Õé¨Ñ´·íÒà¾×èÍ·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐá¹Ð¹íÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº ¡ÒÃ·´ÊÍº·Õè¨íÒà»�¹ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤Ñ
à»�¹¡ÒÃãË�¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð¤ÇÒÁÃÙ� �́Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ°Ò¹ÃÒ¡á¡�¼Ù�àµÃÕÂÁµÑÇà»�¹ÊÒÁÑÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸ÒãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ 

 
  ¡ÅØ�Áà»�ÒËÁÒÂ 

ÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸ÒáÅÐ¼Ù�Ê¹ã¨·ÑèÇä» â´Âà©¾ÒÐÊÒÁÑÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸Ò 
 
  ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â 
 
         ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾Ò¹Ôª ÇØ²Ô¾Ä¡É�  
         ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨íÒÀÒ¤ÇÔªÒ¤ÃØÈÒÊµÃ�âÂ¸Ò  
         ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Ò¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í 
 
 
 
            

´Ã.ÍÔ·¸Ô¾Å ÁÕ¼Å 
           ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨íÒÀÒ¤ÇÔªÒ¤ÃØÈÒÊµÃ�âÂ¸Ò 
           ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Ò¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í 
 
 
 
 

PDU 18 

หนวย 



 
  ¡íÒË¹´¡ÒÃ 
 

     ÇÑ¹àÊÒÃ� ·Õè 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562 

08.30 - 09.00 ¹. Å§·ÐàºÕÂ¹ ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ 
09.00 - 12.00 ¹.  ËÑÇ¢�Í “ÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡µ×é¹” 

¡ÒÃ·´ÊÍº´Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÍÍ¡áºº°Ò¹ÃÒ¡µ×é¹ 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº Field Vane Shear, FVT 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº Cone Penetration Test, CPT 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº Standard Penetration Test, SPT 

¡ÒÃÍÍ¡áºº°Ò¹ÃÒ¡µ×é¹ 
ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â ´Ã.ÍÔ·¸Ô¾Å ÁÕ¼Å 

12.00 - 13.00 ¹.   ¾Ñ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ 
13.00 - 16.00 ¹. ËÑÇ¢�Í “ÃÐºº¡íÒá¾§¡Ñ¹´Ô¹” 
  áÃ§´Ñ¹´Ô¹´�Ò¹¢�Ò§  
   ËÅÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áºº¡íÒá¾§¡Ñ¹´Ô¹ 
   ¡ÒÃÍÍ¡áºº Diaphragm wall 
   ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾Ò¹Ôª ÇØ²Ô¾Ä¡É� 
 
     ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� ·Õè 29 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562 

08.30 - 09.00 ¹. Å§·ÐàºÕÂ¹ ÃÑºàÍ¡ÊÒÃ 
09.00 - 12.00 ¹. ËÑÇ¢�Í “ÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡àÊÒà¢çÁ” 
   ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§´Ô¹´�ÇÂ¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éíÒã¹·Ò§´Ôè§ 

¡ÒÃãª�¢�ÍÁÙÅ´Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃÍÍ¡áººàÊÒà¢çÁ 
   ¡ÒÃ·´ÊÍºàÊÒà¢çÁ 
   * ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�¢Í§àÊÒà¢çÁµÍ¡ 

* ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�¢Í§àÊÒà¢çÁà¨ÒÐ·Ñé§ÃÐººáË�§áÅÐÃÐººà»�Â¡ 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº¡íÒÅÑ§ÃÑº¹éíÒË¹Ñ¡¢Í§àÊÒà¢çÁ´�ÇÂÇÔ¸Õ Dynamic 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�¢Í§àÊÒà¢çÁ´�ÇÂÇÔ¸Õ Static 
* ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�¢Í§àÊÒà¢çÁ´�ÇÂÇÔ¸Õ Ultra sonic test 

ÇÔ·ÂÒ¡Ãâ´Â ´Ã.ÍÔ·¸Ô¾Å ÁÕ¼Å 
12.00 - 13.00 ¹. ¾Ñ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹  
13.00 - 16.00 ¹. ËÑÇ¢�Í “ÃÐººàÊÒà¢çÁ¾×´ (Sheet Pile)”  
   ¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº¤éíÒÂÑ¹§Ò¹¢Ø´ 
   ¡ÒÃá¡�»�ËÒ¡ÒÃÍÙ´¢Öé¹ (Heave) ¢Í§´Ô¹´�ÇÂ Cement Column 
   ¢�ÍàÊ¹Íá¹Ðã¹´�Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ°Ò¹ÃÒ¡ ÊíÒËÃÑº¼Ù�àµÃÕÂÁµÑÇà»�¹ÊÒÁÑÇÔÈÇ¡Ã 
 
ËÁÒÂàËµØ :  ¾Ñ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃÇ�Ò§ 10.30 - 10.45 ¹. áÅÐ 14.30 - 14.45 ¹. 

¾Ñ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ 12.00 - 13.00 ¹. 
 
 

 



 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง  
“วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพรอมขอเสนอแนะแกผูเตรียมตัวเปนสามัญวิศวกร” 

ระหวางวันที่ 28 – 29 กันยายน พ.ศ.2562   
ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
----------------------------------------------------------- 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................. 

2)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................. 

3)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................. 

4)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................. 

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท)  ............................................................................................................................................ 

เลขที…่…………….....……อาคาร………………………………………..ซอย.................................ถนน .......................................  

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด  .......................................... 

รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท........................................................โทรสาร  ................................................. 

E-mail :   ................................................................................................................................................................ 

ผูประสานงานโดย ................................................................  โทรศัพท   .................................................................... 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ................................. 
 

อัตราคาลงทะเบียน 
 

  สมาชิก วสท. เทานั้น 4,500  บาท/ทาน 

  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ 5,500  บาท/ทาน 

  บุคคลท่ัวไป  6,500  บาท/ทาน 
  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย  
** วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) อัตราคาลงทะเบียน 

 

การชําระคาลงทะเบียน 

เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงนิ  

    พรอมระบุช่ือโครงการ ช่ือผูเขาอบรม และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ  

มาทีแ่ฟกซ 0-2184-4662  หรืออีเมล : yaowapha.eit@gmail.com 

ผูประสานงาน : นางสาวเยาวพา สนิพาณิชย 

เบอรโทรศพัท 0-2184-4600-9 ตอ 520 


