ใบตอบรับการศึกษาดูงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ เงินส่วนต่อขยาย
สถานีวด
ั มังกรกมลาวาส และสถานีสนามไชย
**กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงเพื่อความถูกต้อง”

สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................หมายเลขสมาชิก วปท.....................................
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท์..............................E-mail………………………………….
ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษท
ั /หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................
หมู่ท.ี่ ...................อาคาร...........................................ซอย.........................................ถนน................................
ต้าบล/แขวง...................................อ้าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี..................................................................................................
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วปท.

1,200

บาท

บุคคลทัว
่ ไป

1,500

บาท

กรุณาช้าระเงินภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% และไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013301-3
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามค้าแหง 39 (วัดเทพลีลา)
ถนนรามค้าแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ค่าลงทะเบียน พร้อมช้าระเงินค่าดูงาน


เงินสด



 เงินโอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภท กระแสรายวัน





ที่สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 เลขที่บัญชี 026-1-01639-7
กรณีโอนโปรดส่งส้าเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail : ceat@ceat.or.th
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคม วปท.ได้ทราบ
เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย”
สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
ชัน
้ 3 เลขที่ 487 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6441 Website : http:// ceat.or.th

องค์กรแม่ขา่ ยสภาวิศวกร

ศึกษาดูงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ เงิน ส่วนต่อขยาย
สถานีวด
ั มังกรกมลาวาส และสถานีสนามไชย
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

หลักการเหตุผล
ในปัจ จุบ ัน “รถไฟฟ้า ” เป็น ระบบขนส่ง มวลชนที่ส้า คัญ อีก ระบบหนึ่ง โดยเฉพาะส้า หรับ คน
เมือง ที่ต้องเผชิญกับ การจราจรที่ติดขัด และหนาแน่น การใช้บ ริก ารรถไฟฟ้า จึง เป็น อีก ค้า ตอบหนึ่ง
ที่ค นเมือ งนิย มใช้ก ัน รถไฟฟ้า ในทุก วัน นี้ม ีม ากมายหลายเส้น ทางและหลายสถานีที่เ ปิด ให้บ ริก าร
ครอบคลุม สถานที ่แ ละบริเ วณส้ า คั ญ ๆ หลายแห่ง ท้ า ให้ส ามารถใช้ใ นการสัญ จรเดิน ทางไปยัง
สถานที่ใ นต่า งๆ ภายในเมือ งและชานเมือ งได้อ ย่า งสะดวกสบาย รวดเร็ว นอกจากนี้ใ นปัจ จุบัน ยัง มี
การสร้า งเส้น ทางรถไฟฟ้า ส่ว นต่อ ขยายไปยัง บริเ วณนอกเมือ งและปริม ณฑลเพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ยๆ ท้า
ให้เ มือ งมีก ารขยายตัว และมีก ารเติบ โตของสัง คมและเศรษฐกิจ ตามแนวของรถไฟฟ้า มากขึ้น ด้ว ย
เช่นกัน

ก้าหนดการศึกษาดูงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนา้ เงินส่วนต่อขยาย

หนึ่งในเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายส้าคัญ ที่ก้าลังมีก ารก่อสร้างใกล้ แล้ว เสร็จ คือ สายสี
น้้าเงิน ซึ่งมีสถานีเด่นๆ คือ สถานีวัดสนามไชย และสถานีวัดมังกรกมลาวาส ในการนี้ จึงอยากขอเชิญ
สมาชิก วปท. ผู้รับเหมา วิศวกร สถาปนิก และผู้สนใจ เข้าร่วมดูงานเพื่อได้ทราบถึงความคืบหน้าในงาน
ก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ของทั้งสองสถานี ร วมทั้ งได้มีโอกาสเยี่ ยมชมสถานที่ก ารก่อสร้างจริง ของ
สถานีดังกล่าว รวมทั้งวิธีการก่อสร้างและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ดูงาน

ประโยชน์ทจ
ี่ ะรับ


เข้าใจถึงภาพรวม กรณีศึกษา งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของสอง

สถานีวด
ั มังกรกมลาวาส และสถานีสนามไชย
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ก้าหนดการ
07.00 น.

ลงทะเบียนที่อาคาร วสท. ชั้น 1

07.30 น.

ออกเดินทางจากอาคาร วสท. ไปส้านักงานสนามสถานีวัด
มังกรกมลาวาส

08.30 น.

เดินทางถึงสถานีวัดมังกรกมลาวาส พร้อมฟังบรรยาย และ
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

10.15 น.

เดิ นทางถึงสถานีสนามไชย พร้อ มฟังบรรยาย และเยี่ ย ม
ชมศึกษาดูงาน

12.00 น.

เดินทางกลับ อาคาร วสท.

สถานี


เข้าใจถึงวิธีการ การก่อสร้าง ปัญหา-อุปสรรค และแก้ไขในระหว่างการก่อสร้าง



ได้ดูสถานที่ก่อสร้างจริงของทั้งสองสถานี

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และผู้ที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณลาวัลย์ / คุณสายสมร โทร. 02-935-6440, 02-949-0651
ผูเ้ ข้าศึกษาดูงานจะได้รบ
ั :
นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อท้ากิจกรรม CPD
หมายเหตุ :

1.

สุภาพสตรีสวมกางเกง และรองเท้าผ้าใบ หรือหุ้มส้น ในการศึกษาดูงาน

2. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและคืนเงินหรือเลื่อนจัดศึกษาดูงาน หากผู้เข้าร่วมอบรมมีจ้านวน
ไม่เพียงพอถึงจุดต้นทุน

หมายเหตุ : เวลาอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

