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วิศวกรรมโยธา

หัวข้อ :   คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling)

สถานท่ีอบรม :

ระหว่างวันท่ี :

ผู้เข้าอบรม : จ านวน 30 คน ดังรายช่ือต่อไปน้ี

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

1 6010501636 นางสาวณัฐากร รัตนมุสิก

2 6010504406 นางสาวรุ่งวิภา เตชอุดมสุข

3 6010502021 นางสาวสลิลภร ลีวัจนกุล

4 6010501946 นายศิวกร ซังชาสิทธ์ิ

5 6010501555 นายชัยวุฒิ วงษ์ธนาวสุ

6 6010504309 นายขวัญ ศิริเวชพงศ์กุล

7 6010504287 นายกร ลีฉลาด

8 6010501628 นางสาวณัฐมน บุญเก้ือ

9 6010501792 นางสาวพรธีรา สุเมธาธิกุล

10 6210503021 นายสกรรจ์ วัฒนะเจริญ

11 6010501491 นายจิรายุทธ ตะโกพร

12 6010501857 นางสาวภิญชฎา จ าวงศ์ลา

13 6210504906 นางสาวกัญญาพัชร แซ่หว่อง

14 6210502857 นายนนทพัทธ์ เชิดฉาย

15 6010501997 นางสาวศุภิสรา อวศิริพงษ์

16 6310502409 นายปฐิพงษ์ สินทรัพย์

17 6210502601 นายกรณพ เตรยาวรรณ

18 6210502890 นายภคภูมิ เภกะนันทน์

19 6010502055 นายอภิรักษ์ พฤกษสุวรรณ

20 6010501539 นางสาวชนิกานต์ โชติสุต

ห้อง 9204 อาคาร 9 ช้ัน 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาจจะมีเปล่ียนแปลง ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

ประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมเติม 9/4/64)

ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

---------------------------------

จันทร์ท่ี 26 - วันศุกร์ท่ี 30 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
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วิศวกรรมโยธา (ต่อ)

หัวข้อ :   คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling)

สถานท่ีอบรม :

ระหว่างวันท่ี :

ผู้เข้าอบรม : จ านวน 30 คน ดังรายช่ือต่อไปน้ี

ล าดับท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ-สกุล

21 6010501504 นางสาวเจียระไน กระจาดทอง

22 6010504317 นายจิรายุ พงษ์รัตน์

23 6010501881 นางสาวรัชดาภรณ์ เดชมณี

24 6010504368 นายพิรชัช ด่านพงษ์ประเสริฐ

25 6010506042 นายพจน์ ชาติวัฒนสุคนธ์

26 6010501466 นายเขมศักด์ิ ภิญโญ

27 6210500951 นายณภัทรพงศ์ แก่นเผือก

28 6310502336 นายธีรนันท์ ชัยสิกุล

29 6210500978 นายพศวัฒน์ ปังคานนท์

30 6210502831 นายธนภัทร ถ่ินเขาน้อย

จันทร์ท่ี 26 - วันศุกร์ท่ี 30 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ห้อง 9204 อาคาร 9 ช้ัน 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาจจะมีเปล่ียนแปลง ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)
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1. ขอให้นิสิตตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้อง หากมีแก้ไขโปรดหากมีแก้ไขโปรดแจ้งในไลน์กลุ่ม

 http://bit.do/Line-ComputerTraining-63  เพ่ือการออกใบประกาศนียบัตรให้ถูกต้อง

2. นิสิตต้องมีช่ัวโมงอบมรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมท้ังหมด จึงจะได้รับเงินประกันค่าอบรมคืน จ านวน 500.-บาท 

พร้อมใบประกาศนียบัตร กรณีท่ีมีช่ัวโมงอบรมน้อยกว่า 80% คณะจะปรับเงินค่าประกันอบรม จ านวน 500.-บาท 

เข้าเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามนิสิตต่อไป

3. นิสิตท่ีเข้ารับการอบรมของโครงการฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตเท่าน้ัน และต้องน าบัตรนิสิตมาแสดงด้วย

4. ในกรณีท่ีนิสิตมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าอบรม ได้ เช่น ติดสอบ,ไม่สบาย (ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง) ให้ด าเนินการ

เขียนใบค าร้องท่ัวไป (โหลดแบบฟอร์มได้ท่ีลิงค์น้ี http://bit.do/fQdja) และนิสิตต้องส่งใบค าร้องให้เสร็จส้ินภายใน 3 วัน 

หลังจากวันท่ีนิสิตไม่ได้เข้าอบรมในไลน์กลุ่ม หรือติดต่อย่ืนใบค าร้องได้ท่ี ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 3 อาคารูชาติก าภู

5. ประกาศก าหนดการในการรับเงินค่าประกันการอบรม ท่ี เพจ Facebook  ห้อง Self คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 

www.facebook.com/SelfLearningCenter.eng.ku , เว็บคณะ www.eng.ku.ac.th และท่ีบอร์ดศูนย์การเรียนรู้ฯ (ห้อง Self)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ :  ผ่านเพจ Facebook "ห้อง Self คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก." https://www.facebook.com/SelfLearningCenterEngKu/inbox

                              หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารชูชาติ ก าภู (อ.14)  ช้ัน 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ โทร. 02 - 797 – 0957  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9.00 – 15.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อก าหนดในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีดังน้ี


