
 
 

  

หลักสูตรอบรม 
เรื่อง ตะลุยโจทยวิชา Soil และ Structure เพื่อเตรียมพรอมการสอบ รุนที่ 2 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 และวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

จุดประสงค  
เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดทบทวนความรู และเนื้อหาที่จําเปนในการทําขอสอบแบบปรนัยวิชา Soil และ 

Structure 
 

ประโยชนที่จะไดรับ  
 ทบทวนความรูในวิชา Soil และ Structure แบบขอสอบปรนัย  
 เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคการทําขอสอบวิชา Soil และ Structure 

 

วิทยากร  
 ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
  รศ.สิริวัฒน  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

กลุมเปาหมาย 
  สมาชิกของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ผูจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผูตองการ
สอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา  
 

กําหนดการสัมมนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.     เริ่มการอบรม ตะลยุโจทย-เทคนิคการทําขอสอบวิชา  Structure 
 โดย รศ.สิริวัฒน  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนท่ี 2 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั   
เวลา 13.00 - 16.00 น. การอบรม ตะลยุโจทย-เทคนิคการทําขอสอบวิชา  Structure (ตอ) 
 โดย รศ.สิริวัฒน  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนท่ี 2 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
วันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.     เริ่มการอบรม ตะลยุโจทย-เทคนิคการทําขอสอบวิชา ปฐพีกลศาสตร (Soil) 

  โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั   
เวลา 13.00 - 16.00 น. การอบรม ตะลยุโจทย-เทคนิคการทําขอสอบวิชา ปฐพีกลศาสตร (Soil) (ตอ) 

  โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารวาง 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
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ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง) 
ชื่อ – นามสกุล  1).......................................... ..............................................................................................................................  

                     เลขที่สมาชิก วสท. .....................................เลขที่ สมาชิกสภาวิศวกร................................................  

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

เลขที ่........................ ..หมูที่...............อาคาร ..... ..............................ซอย....................................ถนน..................................

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

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

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

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

 

อัตราคาลงทะเบียน 
 

   สมาชิก วสท. / บุคคลท่ัวไป / นักศึกษา   เพียงวิชาละ  1,000 บาท /ทาน  

                     เลือกเรียน         วิชา Structure  วันพฤหัสบดทีี่ 27 กุมภาพันธ 2563   

                                         วิชา ปฐพีกลศาสตร (Soil)  วันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563   

 
 (อตัรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย **  

วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) อัตราคาลงทะเบียน 

การชําระเงิน 
 

เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

 

กรณีโอนเงินแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมชื่อหลักสูตรการอบรม และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ  
มาทาง Email : yaowapha.eit@gmail.com หรือโทรสาร 0-2184-4662 

สนใจติดตอ คุณเยาวพา สินพาณิชย โทร 02-184-4600-9 ตอ 520  

 

 


