
 

โครงการอบรม 

“นวตักรรมคอนกรตีและการแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ฉพาะทาง 

ในโครงการดา้นวิศวกรรมโครงสรา้ง” 

วนัศกุรท่ี์ 21 มกราคม พ.ศ.2565 

** กรุณากรอกข้อมูลสมัครอบรม เข้าในระบบผ่าน QR CODE เพื่อความถูกต้อง ** 

 

ช่ือ – นามสกุล ........................................................................................หมายเลขสมาชิก สคท.......................  

หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท.์............................... Email............................................ 

ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษทั/หน่วยงาน...............................................................................ที่อยู่เลขที่......................

หมู่ท.ี..............อาคาร...................................ซอย.....................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................... 

รหัสไปรษณีย์........................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี....................................................................... 

                    * หากตอ้งการคะแนน CPD โปรดระบุหมายเลขสมาชกิสภาวศิวกร หากไม่ระบุทางสมาคมคอนกรตีฯ  

                                                     จะไม่สามารถน าคะแนนเขา้ระบบใหก้บัท่านได้  * 
 

คา่ลงทะเบยีน 

 บคุคลทัว่ไป     500 บาท 

 สมาชิก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนฟร ี  

 นักศึกษา (โปรดแนบส าเนาบตัรนักศึกษา) ลงทะเบียนฟร ี  

ราคาดงักล่าวรวมภาษ ี7% ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได ้

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้ารว่มการอบรมได ้โปรดน าหนงัสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี

รายละเอียดการคืนเงิน ดังต่อไปนี ้

แจ้งยกเลิกก่อนวนัจัดอบรม / สัมมนา 15 วัน คืนเงนิ 100 % ของค่าลงทะเบียน 

แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันก่อนวนัจัดอบรม / สัมมนา ไม่คนืเงนิค่าลงทะเบียน 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 099-3-00013126-6 

487 ช้ัน 3 อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามค าแหง  
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 โทร.02-136-2331, 086-374-4237 โทรสาร.02-935-6538 Website : 

http://thaitca.or.th 

การช าระคา่ลงทะเบยีน 

  เงินสด     ที่สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  ช้ัน 3 อาคารวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

   เงินโอน   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่ีแยกศรีวรา ประเภทออมทรัพย์ 

   เลขที่บัญชี 140-2-55084-3 

  
กรณีโอนโปรดส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกบัใบสมัครมาที่ E-mail : thaitca@gmail.com  

และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมไดท้ราบ หรอื ลงทะเบียนผ่าน QR CODE 

  เช็ค ส่ังจ่ายในนาม “สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย” 

  ช าระผ่านบตัรเครดติ โปรดสแกน QR CODE และ กรุณาลงทะเบียนอบรมด้านในระบบ 
 

 

สมาคมคอนกรตีแหง่ประเทศไทย 

โครงการอบรม Online Seminar 1 Day (ZOOM) 

“นวตักรรมคอนกรตีและ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ฉพาะทาง 

ในโครงการดา้นวิศวกรรมโครงสรา้ง”  

(Concrete Innovation & Sharing of Relevant Professional 

Experiences : Structural Engineering Projects) 

วนัศกุรท่ี์ 21 มกราคม พ.ศ.2565 

สนบัสนนุโดย บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

              

* *เฉพาะนกัศึกษาลงทะเบียนฟร ีกรณุาแนบส าเนาบตัรนกัศึกษา* * 

หมายเหต ุ: สมคัรสมาชิกประเภทบคุคลธรรมดา ราย 1 ปี (อตัราค่าสมาชิกรวมค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ 420บาท) เขา้อบรมฟรี สมาชิกเก่าท่ีหมดอายสุมาชิก หากประสงคท์ าการต่ออายสุมาชิก 

สามารถรบัสิทธ์ิอบรมฟรีเช่นกนั 

CPD/PDU 4.5 หน่วย 

http://thaitca.or.th/
mailto:thaitca@gmail.com


 

 

โครงการอบรม 

“นวตักรรมคอนกรตีและ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณเ์ฉพาะทาง 

ในโครงการดา้นวิศวกรรมโครงสรา้ง” 

วนัศกุรท่ี์ 21 มกราคม พ.ศ.2565 

รปูแบบ Interactive Online Conference ผา่นทางโปรแกรม ZOOM 

หลกัการและเหตผุล 
เป็นที่ทราบกนัโดยทัว่ไปว่า การพฒันาโครงการขนาดใหญ่ทัง้ที่เกิดจากภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้ง

อาศัยนวัตกรรมทางดา้นวิศวกรรมโครงสรา้งสรา้งเป็นตัวผลักดันที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรม

คอนกรีต (concrete Innovation) เนื่องจากเป็นวัสดหุลักที่ใชใ้นการก่อสรา้ง ดว้ยความตระหนักนี้สมาคม

คอนกรีตแห่งประเทศไทยจึงไดร้วบรวมขอ้มลูการพัฒนาที่โดดเด่นในยคุปัจจบุันมาน าเสนอใหแ้ก่สมาชิกและ

ผูส้นใจ โดยการบรรยายจะเป็นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉพาะทาง (sharing of relevant 

professional experience) จากวิทยากรผูม้ากประสบการณ์ทั้งจากภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้

ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาไดเ้สมอืนอยู่ในการพฒันานัน้ ๆ ดว้ย 

ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยหวังว่า โครงการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชนต์่อสังคม

วิศวกรรมโยธา นกัวิจยัและผูส้นใจโดยทัว่ไป 

 

 
 

 

 

สนบัสนนุโดย บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

                         
 

วนัศกุรท่ี์ 21 มกราคม พ.ศ.2565 

09.00 – 10.30 น. 
 

การพฒันาคอนกรตีประสทิธภิาพสงูเพื่อป้องกนัการกดักร่อนโดยกรดและการขดัส ี
(Development of high performance concrete for acid corrosion and abrasion 

corrosion resistance) 

โดย ผศ.ดร.พงษธ์ร จฬุพนัธท์อง 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

10.30 – 10.45 น. พกั 15 นาท ี

10.45 – 12.15 น. 
 

Concrete innovation for LNG-PTT project (Case sharing) 

โดย คณุธรรมรตัน ์บญุเสนอ 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

12.15 – 13.15 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13.15 – 14.45 น. 
 

Thai-China High Speed Train project  

โดย คณุสริพิงษ ์แมน้จนัทรารตัน ์

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

  

14.45 – 15.00 น. พกั 15 นาท ี

15.00 – 16.30 น. 
 

Concrete Road Construction by Paver Machine  

โดย คณุพษิณ ุฟวูงค ์

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

***** ขอบพระคณุทีใ่ห้การสนใจ ***** 

กิจกรรมของสมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทยดว้ยดเีสมอมาคะ่ 


