
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ปริญญา ตรศีรี นายชางสาํรวจ ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

2 นาย สุรพงษ โพธิสัตยา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

3 นาย ชัยชาญ สุวรรณ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาย พนา สินธุเจริญ นายชางสํารวจ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย วิโรจน สาขา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ

6 นาย ทศพร ลือเมือง ชางโยธา อบต. ปาพุทรา ขาณุวรลกัษบุรี กําแพงเพชร

7 น.ส. จุฑามาศ พงษพยัคเลศิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

8 นาย ฤทธิเดช พันธแกว นายชางโยธา อบต. โคกสงา พล ขอนแกน

9 นาย กิตติคุณ สอนอน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นาย ประสบชัย จันดก วิศวกรโยธา ทต. สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาย ทองสขุ ฤทธิคอม ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน

12 นาย เจษฎา สันทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี

13 นาย มณเฑียร ดวงจิตตเจริญ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี

14 นาย วิสุทธิ์ แปนเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

15 นาย รนิตศักดิ์ สีระเกตุ ผูชวยนายชางโยธา ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

16 นาย อุเทน เกล็ดมณี วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

17 นาย เกรียงไกร อ่ําแห ชางสาํรวจ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

18 นาย พงศกร นวลตรฉี่ํา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

19 น.ส. ชวนพิศ ชาวเรือ นายชางโยธา ทต. หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี

20 นาย สุระเชษฎ สําราญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี

21 นาย ชาญวิทย โพธิ์ไฮ หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

22 นาย สุชิน ผวิแดง ผูอํานวยการกองชาง ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

23 นาย สุขสันต คําสุกดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ

24 น.ส. วงสกุล โคตรนาวัง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาฝาย เมืองชยัภูมิ ชัยภูมิ

25 นาย เดชา ชวยบํารุง ผูอํานวยการกองชาง ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

26 นาย วสันต วงศดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นาย ทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย

28 วาที่พ.ต. เทพพิทักษ สวางเต็ม ผูอํานวยการกองชาง ทต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย

29 นาย อิสระพงษ พิกุล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

30 นาย มนตรี อาจหาญ นายชางโยธา ทต. หลายงาว เวียงแกน เชียงราย

31 นาย ณัฐพล นกแกว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 5

ระหวางวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2561

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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32 นาย สมบุญ แซจิว วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

33 นาย ภาณุ อาจิณวัฒน นายชางโยธา ทต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

34 นาย รุงโรจน สิงหโทราช ผูอํานวยการกองชาง ทต. น้ําแพรพัฒนา หางดง เชียงใหม

35 นาย พิทักขพงค เมธังกูร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บานแหวน หางดง เชยีงใหม

36 นาย โชคนิพัทธ โภคสมบัติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะหมาก เกาะกูด ตราด

37 นาย สุรพจน เอมอยู ผูอํานวยการกองชาง อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก

38 นาย ศราวุฒิ อัครบุตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก

39 นาย บุญสง เหลืองปทุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม

40 นาย กฤต โกบแกว หัวหนาฝายกอสราง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

41 นาย ปกรณ เกตุเหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

42 นาย กองกาญจน สันธานเดชา หัวหนาฝายแผน ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม

43 น.ส. วัชรินทรธรณ สมบูรณพงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

44 นาย ชัยณรงค ศรีหานาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

45 นาย ยุทธชัย ไพรรีณ นายชางโยธา อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

46 นาย สวาง เสวะนา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา

47 นาย สรวิชญ ณ นคร นายชางโยธา ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา

48 นาย สาธร กลิ่นศรีสขุ นายชางโยธา ทต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา

49 นาย สยามรัฐ กิ่งรตัน ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

50 นาย กุลศุภณัช พรมมา นายชางโยธา ทต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา

51 นาง วรารัศม ชัยวิรูญรัตน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สุรนารี เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา

52 นาย เอกธนัช สุทธิรักษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

53 นาย อนุสรณ ปราโมทยมณีรัตน หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

54 นาย โกศล คงแกว วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

55 นาย วิริยะ ศรีภูธร ชางโยธา ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

56 นาย ชัยสิทธ์ิ เปยมสุข นายชางโยธา อบต. โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค

57 นาย จิรายุ เสนาวิน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

58 นาย ฉัตรชัย สาริกิจ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค

59 นาย หนูกัน ออนบัวขาว นักบริหารงานชาง อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

60 นาย ลือชัย จันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี

61 นาย วิสุทธ วิยานนท นายชางโยธา อบต. บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี

62 นาย ธณภณ ธาดาธนะฉัตร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี
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63 นาย วิจักษณ สทิวะวงศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

64 นาย ทนงศกัดิ์ มาระวิชัย นายชางโยธา ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

65 นาย ชัชชัย ไกรถาวร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

66 นาย ธวัช ยังแจม ผูอํานวยการกองชาง ทต. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

67 นาย ธานินทร คฤหานนท หัวหนาฝายแผน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

68 นาย เลิศสกุล จักรกฤษณ วิศวกรโยธา ทต. กลางเวียง เวียงสา นาน

69 นาย กษิดิ์เดช ธรรมวงศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ขึ่ง เวียงสา นาน

70 นาย กิตติชัย จักรสาน นายชางโยธา ทต. ขึ่ง เวียงสา นาน

71 นาย เมธี มณีชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. สาน เวียงสา นาน

72 นาย ธัญวิศิษฏ สอนสุภาพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ

73 นาย สรกฤช ทองอารยกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย

74 นาย ธนายุทธ บุญไทยกลาง หัวหนาสวนโยธา ทต. ปราสาท บานกรวด บุรีรัมย

75 นาย วิโรจน รัตนชีวิน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

76 นาย เศกสรรค ไทยถาวร หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

77 นาย กรกฎ เพชรนุย นายชางโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

78 น.ส. เกศรินทร ยืนเย่ียม วิศวกรโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

79 นาย กฤษณะ ผังดี หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. คลองควาย สามโคก ปทมุธานี

80 นาย ทรงเดช ทาหอม นายชางโยธาอาวุโส อบต. บานนา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

81 นาย มานพ เรืองเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

82 นาย อัครฉัตร ราชบัณฑิตย วิศวกรโยธา อบต. บานโพ บางปะอิน พระนครศรอียุธยา

83 นาย ศุภโชค เสนานันท ผูอํานวยการกองชาง อบต. พยอม วังนอย พระนครศรอียุธยา

84 นาย สุกิจ สิงหสงา ผูอํานวยการกองชาง อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรอียุธยา

85 นาย ปณิธาน ปญญาจริวัฒน วิศวกรโยธา อบต. เกาะปนหยี เมืองพังงา พังงา

86 นาย กสิณ มีนวล วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

87 วาที่ร.ต. ณรงคชัย สรอยทอง นายชางโยธาชํานาญงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

88 นาย ชํานาญศิลป สงัขทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง

89 นาย วัชรินทร ชนะสิทธิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง

90 นาย อัชชา ทองหยู นายชางโยธา ทต. ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง

91 นาย พรหมเวช รุงเรือง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง

92 ส.อ. ประสบ ศิริมณี นายชางโยธา อบต. หนองกุง แกดํา มหาสารคาม

93 นาย นายทวิช นอยทรง ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานเปา หนองสูง มุกดาหาร
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94 นาย วชิระ ชมภูพื้น นายชางโยธา ทต. สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร

95 นาย ไพวัลย อุดมคํา นายชางสาํรวจ อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

96 นาย เจษฎา จุฬาพล นายชางโยธา ทต. คําพอุง โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

97 นาย อธิวัฒน ธนานันทพัฒน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ รอยเอ็ด

98 นาย สุบรรณ จันทสม ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด

99 นาย สาคร อินดี หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

100 นาย มังกร คนสอน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

101 นาง ขนิษฐา สัสดีพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

102 นาย ถกลชัย สุนทรเวชพงษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

103 นาย วุฒิชัย วรรณชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

104 นาย สุรชัย อุดมวิฑิต ผูอํานวยการกองชาง ทต. กระจับ บานโปง ราชบุรี

105 นาย ชรินทร เยาวธานี หัวหนาสวนโยธา อบต. สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี

106 นาย สมัครชัย จันทรนุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี

107 นาย ทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา อบจ. ลําปาง เกาะคา ลาํปาง

108 นาย พลากรณ ศรัทธาสุข วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. บานหวด งาว ลําปาง

109 นาย กฤษณพงศ มีลาภ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง

110 นาย ศรายุทธ ละลี หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

111 นาย ระนาด พรมประสิทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

112 นาย ประกายเพชร อินทรจันทร นายชางโยธา อบต. หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

113 นาย ภัทรกร คํานนท นายชางโยธา ทต. สมปอย ราษีไศล ศรีสะเกษ

114 นาย พสิษฐ เข็มบุบผา นายชางโยธา อบต. ปราสาท หวยทับทัน ศรีสะเกษ

115 นาย วิรัตน แดนนารัตน หัวหนาฝายโยธา ทต. แพด คําตากลา สกลนคร

116 นาย แสงทอง อินธิแสง ผูอํานวยการกองชาง ทต. พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร

117 นาย กันตวิชญ พรพมพารักษ หัวหนาสวนโยธา อบต. โพนสูง สวางแดนดนิ สกลนคร

118 นาย ไกรศักดิ์ บัวสกัด ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา

119 นาย ปฐม หะยะมิน นายชางโยธา อบต. คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา

120 นาย ทรงพร งามขํา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

121 นาย ธนพงษ แซเฮง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล

122 นาย ยอดชาย อําไพฤทธิ์ นายชางโยธา อบต. ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล

123 นาย สุชาติ บริรักษกิจดํารง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

124 นาย สมชาย คงพรม ผูอํานวยการกองชาง ทต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล
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125 นาย ชาญยุทธ ธนการ หัวหนาฝายโยธา ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมทุรปราการ

126 นาย สุรเจตน ปอมนาค ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหมืองใหม อัมพวา สมทุรสงคราม

127 นาย รุงเรือง ใจอารีย หัวหนาฝายโยธา ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

128 นาย ชวลิต หิรัญเดชารักษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร

129 นาย นิพนธ แยมแฟง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร

130 นาย ธวัช ปานสาคร หัวหนาสวนโยธา ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

131 นาย อภิชาติ พงษพันธุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

132 นาย อภิชาติ แกวศรี นายชางโยธา อบต. โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

133 นาย สุรศักดิ์ อนุตรวิทูร ผูอํานวยการกองชาง อบต. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

134 นาย วรภพ บัวไชยยา ผูอํานวยการกองชาง ทต. สวนดอกไม เสาไห สระบุรี

135 น.ส. ธัญลักษณ พิณรัตน นายชางโยธา อบต. หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหบุรี

136 นาย ธวัช นะสะปะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ยานยาว สวรรคโลก สุโขทัย

137 นาย แสงสรวง เคาภูไทย นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

138 นาย อมรเทพ ชูขาว ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

139 นาย สุธีรวัฒน รังสมิันตชุาติ ผูอํานวยการกองชาง ทต. คลองปราบ บานนาสาร สรุาษฎรธานี

140 นาย ธนิก สังขทองงาม นายชางโยธา อบต. ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี

141 นาย กิจจา ชูสุทธิ นักบริหารงานชาง ทต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี

142 นาย อภิชาติ เช้ือเพ็ง ผูอํานวยการกองชาง อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร

143 นาย รณฤทธิ์ ย่ิงถาวร ผูอํานวยการกองชาง อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย

144 นาย จิรัฎฐ กิติอาษา หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร ทต. บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย

145 นาย ชุมพล จึงพิทักษอุดม ผูอํานวยการกองชาง ทต. วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อางทอง

146 นาย ธีระยุทธ ดวงดี หัวหนาสวนโยธา อบต. สีออ กุมภวาป อุดรธานี

147 นาย เพ็ชรสยาม โคตรปจจิม ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาไหม บานดุง อุดรธานี

148 นาย สุริยา เสนาจันทร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. บานดุง บานดุง อุดรธานี

149 นาย อุทิศ ศรีสุนาครัว หัวหนาฝายโยธา ทม. บานดุง บานดุง อุดรธานี

150 นาย ธรากร ศิริวงษ วิศวกรโยธา อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

151 นาย ธัชทฤต ยศวิไล วิศวกรโยธา อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

152 นาย ปกาสิต ภาคพรหม วิศวกรโยธา อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

153 นาย สุรเชษฐ ทุงฝน หัวหนาสวนโยธา ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี

154 นาย นนทวัชร สงวนเครือ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี

155 นาย จําลอง แกนพันธ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
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156 นาย ไชยภร เกตุแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี

157 นาย อนิรุต สมบูรณ วิศวกรโยธา ทต. โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

158 นาย คัชรินทร ทุมชาลี นายชางโยธา ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

159 นาย ประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

160 นาย ปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

161 นาย วัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

162 นาย วิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธา ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

163 นาย อัครเดช ทองผุด นายชางโยธา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

164 นาย จักรกริช เอมโอษฐ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คันไร สรินิธร อุบลราชธานี

165 นาย นิวัติ จินาพร นายชางโยธา อบต. โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
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วิชา พระราชบัญญัตวิิศวกร 

 พ.ศ. 2542/กฎกระทรวง 

 

วิชา พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

 
วิชา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 
วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 

 

วันที่ 3  
วิชา การขอรับใบอนุญาต

ระดับสามัญวิศวกร  
(การเขียนผลงาน/สัมภาษณ) 

 
วิชา การออกแบบ 
และควบคุมงาน 
กอสรางอาคาร 

 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง 

วันที่ 4  
สรุปผลการอบรม/พิธีปด 

 
 

 
** ตารางการอบรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม 
** คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมแลว 



 

 

 
หลักสตูรพัฒนาบุคลากรชาง

**********************************

1. หลักการและเหตผุล 

 1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ เพ่ือการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 
และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม 
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเป
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ผูอํานวยการกองชางจะตองมีความรู ความเขาใจ
วิศวกรรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ
การอํานวยการควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายละเอียด
เปนแบบ รูป ขอกําหนด และประมาณการ
สาขาวิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตอง
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑ
วินิจฉัยในสาขาวิศวกรรมโยธางานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวาง
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เกี่ยวของในสาขาวิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน

 1.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
“งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัด
พ.ศ. 2560 การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน
โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทํา
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
เปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
ของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การร้ือถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป 

  กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 
(1) หากการดําเนนิการดังกลาว ไมมี

หรือไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
ดําเนินการจดัจางในลักษณะอื่นที่มิใชงานกอสรางได

  

   

 

      

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร
********************************** 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีความจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม ประกอบกับสภาวิศวกรไดมีการกําหนดขอบังคับ
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

 กาํหนดใหบุคลากรดานชาง/นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/
จะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งประกอบดวย  6 แผนงานหลัก คือ งานออกแบบและคํานวณ 
ควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียด ในการกอสราง โดยแสดง
ขอกําหนด และประมาณการ งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน

วิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ แบบ รูป และขอกําหนดงานพิจาณาตรวจสอบ 
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบการ

งานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวางแผนการกอสรางในสาขาวิ
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เก่ียวของในสาขาวิศวกรรมโยธา งานการติดตาม
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
4 มิถุนายน 2561 แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทําและหรือการดําเนินการอ่ืนใด อันเปนโครงสราง
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น  การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 

หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ

ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป  

4 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดังนี้ 
หากการดําเนินการดังกลาว ไมมผีลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย

ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
านกอสรางได 

ระดับสามัญวิศวกร) 

จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ                 
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตแิละการกระทําของมนุษย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
ไดมีการกําหนดขอบังคับ              

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 
และขอบงัคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

/นักบริหารงานชาง/
ทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

งานออกแบบและคํานวณ                   
ในการกอสราง โดยแสดง

งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน
งานพิจาณาตรวจสอบ                     

ประกอบการตรวจสอบการ
แผนการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา 

งานการติดตามการใช

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 
แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ                      

จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของสิ่งกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม                 
ของสิ่งกอสรางหรือ

การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 
หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง

หรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของส่ิงกอสราง

ผลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ

/(2) หากการ... 
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  (2) หากการดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
หรือมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการจัดจางในลักษณะงานกอสราง 

 1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4                         
ใหความหมายของ “การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปนงานกอสรางซึ่งจําเปนตองมีแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการดวย ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดวย 
โดยปจจุบันมี อปท. จํานวนทั้งสิ้น 7,851 แหง มีพนักงานสวนทองถิ่นถิ่นผูปฏิบัติงานในตําแหนงชาง (วิศวกร 
และนายชางโยธา) จํานวน 6,917 คน ทําหนาที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ กอสราง บํารุงรักษา ควบคุม
งานโครงการกอสรางตางๆ ในเขต อปท. และสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพก็จะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของ อปท. ไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อปท. และการบริการหรืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
  ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อใชในการฝกอบรมพัฒนานักบริหารงานชาง วิศวกรโยธา และนายชางโยธา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณทันตอความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาเพื่อใหไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน                    
ไดอยางเตม็ที่ 

2.  วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
  2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนา

ตอเทคโนโลยี 
  2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
  3.1 คุณสมบัติผูเขาอบรม 
  (1)  ตาํแหนงชาง/นายชางโยธา 
  (2)  ตาํแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ 
  (3)  ตาํแหนงชาง/นายชางสาํรวจ                         ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  (4)  ตาํแหนงวิศวกรโยธา                                         ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแลว 
  (5)  ตาํแหนงนักบริหารงานชาง 
  3.2 จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ 200 คน/รุน 
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4. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 4 วัน (จํานวน 6 วิชา 12 ชัว่โมง) 

    หมวดที่ 1  วิชาพื้นพื้นฐาน จํานวน  4 วิชา 6 ชั่วโมง 
        คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และการควบคุมอาคารท่ีบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน 

  1) วิชา พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง            1 ชัว่โมง 
2) วิชา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                   2 ชัว่โมง 
3) วิชา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       1 ชั่วโมง 
4) วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร    2 ชั่วโมง 

   หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 4 วิชา 6 ชั่วโมง 
    คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงชาง/ 

นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/นักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชาง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง 
ไดอยางมืออาชีพ 

1) วิชา การขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (การเขียนผลงาน/สัมภาษณ)      1 ชัว่โมง 
2) วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร        2 ชั่วโมง 
3)  วิชา การออกแบบและควบคมุงานกอสรางทาง                              1.5 ชัว่โมง 
4)  วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง                  1.5 ชัว่โมง 

5. สถานที่ดําเนินการ  
    (1) สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    (2) ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

6. งบประมาณดําเนินการ บริหารจากงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                 คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    7.1 ผูผานการอบรมจะสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
    7.2 ผูผานการอบรมจะมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนาตอเทคโนโลยี       
    7.3 ผูผานการอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
    7.5 ผูผานการอบรมจะสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                        
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

รุนท่ี 1 200 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 17 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 2 200 11 - 14 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 3 200 20 - 23 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 4 200 21 - 24 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 5 200 28 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 6 200 13 - 16 พฤศจกิายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 2 พ.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)"

ลําดับ วันที่ สถานที่ดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม” 
(กรุณาศึกษา และเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 

 

1. การลงทะเบียนเขารับการอบรม ดําเนินการดังนี้ 
     1. เมื่อไดรับหนังสือฯ แลว ใหดําเนินการชําระคาลงทะเบียน ไมตองสงแบบตอบรับใดๆ แลว  
     2. ใหชําระคาลงทะเบียน 7,400 บาท ตามกําหนดภายในแผนงานของแตละรุน  
          ผานธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สํานกังานบริหารทรัพยสินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
         บัญชีเลขที ่091-005447-7  และใหเขียนชื่อหลักสูตร และ รุน / ชือ่-นามสกุล สังกัด  
        และหมายเลขโทรศัพท ของผูเขารับการอบรม ลงในสําเนาการชําระเงิน (เพือ่ตรวจสอบสถานะ 
         การชําระคาลงทะเบียน) ***ไมตองใชใบที่พิมพออกจากระบบที่เปนของธนาคารกรงุไทย*** 
     3. สงสําเนาดังกลาวทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให 

2. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว ในเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม

ตามแผนงานของแตละรุน 
- โครงการฯ จัดที่พักไวสาํหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  
- คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พักและอาหารแลว 
- กรุณาตรวจสอบสถานที่และเสนทาง กอนเดินทางเขารับการอบรม 

3. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันที่ 1 แตงกายดวยชุดสุภาพ  
    - วันที่ 2 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - วันที่ 3 แตงกายดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถ่ินมาดวย 
      (ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    - วันที่ 4 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น 

4. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

5. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
       - กระเปาเอกสาร ๑ ใบ 
       - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
       - เอกสารประกอบการอบรม 
 

************************************************************** 


