
- 
ใบสมัคร-  การอบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้้า และระบบทอ่น้้าดับเพลิง  รุ่นที่ 5 

ระหว่างวันท่ี  16-17 พฤศจิกายน   2562 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

 

ชื่อ-นามสกุล       เลขที่สมาชิก วสท.   
หน่วยงาน/บริษทั           
เลขที่    อาคาร    ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด       รหัส      
โทรศัพท์     โทรสาร       
E-mail:            
ผู้ประสานงาน     โทรศัพท์       
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี       ส านักงานใหญ่    สาขา    
 

ค่าลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.     4,300  บาท 
   ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  5,200  บาท 
   บุคคลทั่วไป    6,000  บาท 

 (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    ค่าอาหารและอาหารว่าง    เอกสารประกอบการบรรยาย   
*วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3%) 

 
 

การช้าระเงิน 
เงินสด  ณ  อาคาร วสท. / หนา้โตะ๊ลงทะเบียน  
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์          เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการช าระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-2710-11 
ระบุช่ือโครงการฯ   ช่ือผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจดัส่งใบเสร็จ 

 

 
 

PDU 18 หน่วย 

 
การอบรมเร่ือง   

 
ระบบปรบัอากาศ  

ปัม๊น ้า และระบบทอ่น ้าดบัเพลิง   

รุน่ที่ 5 

 

 

 

ระหว่างวนัที่  16-17 พฤศจกิายน  2562 

ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

 
 
 
 

จัดโดย   
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
 
 
 



 
หลักการและเหตุผล 

  การปรับสภาวะอากาศมีความส าคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อน
และชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายท าให้มีประสิทธิภาพในการท างาน   เพื่อให้
วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกร
ระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจใน
การออกแบบ การตรวจสอบการท างานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็น
ว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์   จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ า และ
ระบบท่อน้ าดับเพลิง   
 
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป 
 

วิทยากร 
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 

กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 
รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง 

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที ่  คุณแสงดาว  การะภักดี 
โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 523 

E-mail: sangdaw.eit@gmail.com 
 
 
 

 
 

ก้าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. สารท าความเย็นและวัฏจักรการท าความเย็น 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องท าน้ าเย็น 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น.  Cooling Load 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น.  พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 
09.00 – 10.30 น.  Psychometric Chart 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น.  ปั๊มน้ า หอระบายความร้อน และสมรรถนะ 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45 น.  ระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าดับเพลิงและSystem Curve 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น.  การทดสอบการท างานของปั๊มน้ าเย็นและปั๊มน้ าดับเพลิง 

 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
และได้ช้าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเตม็จ านวน 
  กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 


