CPD/PDU 4.5 หน่ วย

โครงการอบรม
“นวัตกรรมคอนกรีตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทาง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ในโครงการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง”
วันศ ุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

โครงการอบรม Online Seminar 1 Day (ZOOM)

** กรุณากรอกข้อมูลสมัครอบรม เข้าในระบบผ่าน QR CODE เพื่อความถูกต้อง **

“นวัตกรรมคอนกรีตและ
ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................หมายเลขสมาชิก สคท.......................
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท์................................ Email............................................
ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษท
ั /หน่วยงาน...............................................................................ที่อยู่เลขที่......................

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทาง

หมู่ท.ี ..............อาคาร...................................ซอย.....................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................

ในโครงการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง”

รหัสไปรษณีย.์ .......................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.......................................................................
* หากต้องการคะแนน CPD โปรดระบุหมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร หากไม่ระบุทางสมาคมคอนกรีตฯ

จะไม่สามารถนาคะแนนเข้าระบบให้กบั ท่านได้ *
ค่าลงทะเบียน

500

บุคคลทั ่วไป
สมาชิ ก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนฟรี

นักศึกษา (โปรดแนบสาเนาบัตรนักศึกษา)

ลงทะเบียนฟรี

(Concrete Innovation & Sharing of Relevant Professional
Experiences : Structural Engineering Projects)

บาท

ราคาดังกล่าวรวมภาษี 7% ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดนาหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี
รายละเอียดการคืนเงิน ดังต่อไปนี้

วันศ ุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
สนับสนุนโดย บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม / สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 100 % ของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันจัดอบรม / สัมมนา ไม่คน
ื เงินค่าลงทะเบียน
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013126-6
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-136-2331, 086-374-4237 โทรสาร.02-935-6538 Website :
http://thaitca.or.th

การชาระค่าลงทะเบียน


เงินสด



 เงินโอน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา ประเภทออมทรัพย์



 เลขที่บัญชี 140-2-55084-3



ที่สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

* *เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนฟรี กร ุณาแนบสาเนาบัตรนักศึกษา* *

กรณีโอนโปรดส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail : thaitca@gmail.com
และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมได้ทราบ หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR CODE



เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย”



ชาระผ่านบัตรเครดิต โปรดสแกน QR CODE และ กรุณาลงทะเบียนอบรมด้านในระบบ

หมายเหต ุ : สมัครสมาชิกประเภทบ ุคคลธรรมดา ราย 1 ปี (อัตราค่าสมาชิกรวมค่าธรรมเนียมแรก
เข้า 420บาท) เข้าอบรมฟรี สมาชิกเก่าที่หมดอาย ุสมาชิก หากประสงค์ทาการต่ออาย ุสมาชิก
สามารถรับสิทธิ์อบรมฟรีเช่นกัน

สนับสนุนโดย บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

โครงการอบรม
“นวัตกรรมคอนกรีตและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทาง
ในโครงการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง”
วันศ ุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

09.00 – 10.30 น.

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนโดยกรดและการขัดสี
(Development of high performance concrete for acid corrosion and abrasion

corrosion resistance)
โดย ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

รูปแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการและเหต ุผล

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่า การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ทงั้ ที่เกิดจากภาครัฐและภาคเอกชน ต้อง
อาศัยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างสร้างเป็ นตัวผลักดันที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรม
คอนกรีต (concrete Innovation) เนื่องจากเป็ นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง ด้วยความตระหนักนี้สมาคม
คอนกรีตแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลการพัฒนาที่โดดเด่นในยุคปั จจุบันมานาเสนอให้แก่สมาชิกและ
ผูส้ นใจ โดยการบรรยายจะเป็ นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทาง (sharing of relevant
professional experience) จากวิทยากรผูม้ ากประสบการณ์ทั้งจากภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาได้เสมือนอยู่ในการพัฒนานัน้ ๆ ด้วย
ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยหวังว่า โครงการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
วิศวกรรมโยธา นักวิจยั และผูส้ นใจโดยทัว่ ไป

10.45 – 12.15 น.

Concrete innovation for LNG-PTT project (Case sharing)
โดย คุณธรรมรัตน์ บุญเสนอ
บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

12.15 – 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.15 – 14.45 น.

Thai-China High Speed Train project
โดย คุณสิรพ
ิ งษ์ แม้นจันทรารัตน์
บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

14.45 – 15.00 น.

พัก 15 นาที

15.00 – 16.30 น.

Concrete Road Construction by Paver Machine
โดย คุณพิษณุ ฟูวงค์
บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

***** ขอบพระคุณทีใ
่ ห้การสนใจ *****
กิจกรรมของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมาค่ะ

