
- 
ใบสมัคร-  การอบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศ ปมน้ำ และระบบทอน้ำดับเพลิง  รุนท่ี 6 

ระหวางวันที่  15-16 พฤษภาคม 2564 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

 

ช่ือ-นามสกุล       เลขท่ีสมาชิก วสท.   

หนวยงาน/บริษัท           

เลขท่ี    อาคาร    ซอย   ถนน    

ตำบล/แขวง     อำเภอ/เขต      

จังหวัด       รหัส      

โทรศัพท     โทรสาร       

E-mail:            
ผูประสานงาน     โทรศัพท       

เลขประจำตัวผูเสยีภาษ ี      สำนักงานใหญ    สาขา    

 
คาลงทะเบียน 

   สมาชิก วสท.     4,300  บาท 
   ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  5,200  บาท 
   บุคคลท่ัวไป    6,000  บาท 

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

 
 

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

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชำระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-2710-11 

ระบุช่ือโครงการฯ   ช่ือผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 

 

 
 

PDU 18 หนวย 

 
การอบรมเร่ือง   

 

ระบบปรบัอากาศ  

ปัม๊นํ้า และระบบท่อนํ้าดบัเพลิง   
รุ่นท่ี 6 

 

 

 

ระหว่างวันท่ี  15-16 พฤษภาคม 2564 

ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

 
 
 
 

จัดโดย   
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
 
 
 



 

หลักการและเหตุผล 
  การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเน่ืองจากประเทศไทยอยูในภูมิอากาศรอน
และช้ีนผูทีอ่ยูในหองปรับอากาศจะรูสึกสบายทำใหมปีระสทิธิภาพในการทำงาน   เพ่ือให
วิศวกร ชางเทคนิค และบุคคลท่ัวไป ไดมคีวามรูพ้ืนฐานพอเพียงในการสอบวิศวกร
ระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเขาใจใน
การออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใชงานอยางถูกตองและมีประสทิธิภาพ     

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ เห็น
วาหลักสูตรน้ีเปนประโยชน   จึงไดจัดโครงการอบรมเรือ่งระบบปรบัอากาศ ปมน้ำ และ
ระบบทอน้ำดับเพลิง   
 
กลุมผูเขารับการอบรม เปนวิศวกร ชางเทคนิค หรือผูสนใจท่ัวไป 
 

วิทยากร 
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ 

กรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 
รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง 

อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ติดตอสอบถามและสมัครไดที่   คุณแสงดาว  การะภักด ี
โทร 0-2184-4600-9  ตอ 523 

E-mail: sangdaw.eit@gmail.com 
 
 
 

 
 

กำหนดการ 
วันเสารท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.15 น.  ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครือ่งทำน้ำเย็น 
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 15 พฤษภาคม 2564 

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.  ระบบทอน้ำเย็นและทอน้ำดับเพลงิและSystem Curve 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.30 น.  การทดสอบการทำงานของปมน้ำเย็นและปมน้ำดับเพลงิ 

 
ขอปฏิบัตกิรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ในและตางประเทศ  
และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดงัน้ี 
  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน 
  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน  
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบยีน 


