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ส

วัสดีครับ เพื่อนสมาชิกและวิศวกรโยธาทุกท่าน

ถามไถ่กันมาด้วยความคิดถึง อยากให้เปิดอบรม บ้างบ่นเซ็ง บ่นเบื่อ บ้างบอกช่วงนี้ว่าง อยากมาหาความรู.้ .!
ตอนแรกผม plan ว่าจะรอจนกว่าโปรแกรมตัวใหม่ P1r8.0, P2r8.0 และ FTr3.0 ที่เขียนเพิ่มให้ออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตได้ทั้งวิธี Working Stress Design และ Ultimate Strength Design พร้อมคู่มือใหม่ 3 เล่มจะแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากงาน
ที่ต้องเขียนเพิ่มเยอะมาก เกือบปีที่ทุ่มเทกับมัน ตอนนี้เสร็จเพียง FTr3.0 ส่วน P1 และ P2 ยังไม่ 100% ขอเป็นครั้งหน้าครับ
วันนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่ไม่กังวลกับไวรัสโควิด มาชาร์จแบตกันสักวัน มาพบปะมิตรสหาย มาฟื้นฟูความรู้เก่า และ
เติมความรู้ใหม่ และมาเป็น “ACI รุ่น 1” ของชมรมที่ใช้โปรแกรมออกแบบโดยวิธี Ultimate Strength Design กิจกรรมการ
บรรยายพิเศษครั้งที่ 24 กาหนดจัดในวันเสาร์ที่
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส เผอิญเป็นช่วงของการควบคุมโควิด
ที่เน้นเรื่อง social distance ดังนั้น การอบรมครั้งนี้จึงมีเงื่อนไขที่ต้องบอกกันก่อน ดังนี้
1. รับเพียง 150 ที่นั่ง ท่านที่จ่ายค่าอบรมแล้วจะได้หมายเลขที่นั่ง (ดูผัง)
2. หน้างาน ไม่รับลงทะเบียน + ไม่มีบริการ Up โปรแกรม (เลี่ยงความแออัด)
 ท่านที่จะ Up ให้ส่ง Flash Drive ไปก่อนแล้วมารับคืนในวันงาน หรือ
นาไปให้วันงานพร้อมแนบค่าจัดส่งกลับ 100 บ. หรือ Up ทาง online

การอบรมครั้งนี้ จะไปกันช้าๆ และเน้นในเชิงสาระมากกว่าปริมาณ เพื่อให้วิศวกรได้ทราบหลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่
ใช้ในโปรแกรม อันจะนาไปสู่การนาไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป เนื้อหาอบรมโดยสังเขป มีดังนี้
 ทฤษฎีออกแบบฐานรากโดยวิธี Working & Ultimate Design
 การใช้งานโปรแกรม FTr3.0 และตัวอย่างงาน
 การออกแบบเข็มรับ Horizontal Load โดยใช้โมเดล Soil Spring D
และโปรแกรม MicroFeap โมดูล P1r7.7
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บรรยายพิเศษ ครัง้ ที่ 24…(ACI รุน
่ 1)

ผู้สนใจสารองที่นั่งด่วน ค่าอบรมรวมเอกสาร อาหารกลางวัน กาแฟและขนมทั้งวัน
บุคคลทั่วไป คนละ 1,300 บาท, สมาชิกที่มีโปรแกรม P1/P2 (windows) คนละ 1,000 บาท
(ไม่รับจ่ายหน้างาน) กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย สาขาปทุมธานี เลขที่
250-2-43118-0 ชื่อ “ชมรม MicroFeap” ช่วยแฟกซ์, email หรือ Line ใบโอนพร้อมชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทร/email ส่งให้ชมรมด้วยครับ (หมดเขต พุธ 7 ต.ค.)
 ดอนเมือง

ฟิวเจอร์รังสิต
ไปอยุธยา
รังสิต

ถ. วิภาวดีรงั สิต
ตลาดรังสิต

ไปเชียงราก

ไปปทุมฯ

ด่านบางพูน
นิคมบางกะดี

ทางด่วน

หลักสี่ ไปบางเขน
ถ. แจ้ง
เมืองทอง วัฒนะ ไปดินแดง

ด่านศรีสมาน
เมืองทอง
ธานี
แยกสมเด็จ ถ.ติวานนท์ แยกปากเกร็ด

สนามกอล์ฟ ไฟฟ้า
ร.พ.
กรุงสยามฯ
โรงแรมปทุมธานีเพลส (โทร. 02-157-2671 ถึง 77, รถเมล์ สาย 90 ผ่าน)

ซื้อใหม่โปรแกรม (สิทธิ์ผู้ฟัง) ช่วงงาน

 P1:R7.7
 P2:R7.7
 Footing R3.0

8,800
9,900
8,800
9,900
8,000
6,900

(หลังงาน P1= P2 =16,500 บ. FT =12,000 บ)
ราคา Up โปรแกรม (สิทธิ์ผู้ฟัง) ช่วงงาน

1,000
 P1:r6.x, 7.0  r7.7
500
3,200
 P1:r5.x  r7.7
1,700
4,200
 P1:r4.x  r7.7
3,200
5,200
 P1:r3.x  r7.7
6,000
--------------------------------------------------------------------------- P2:r6.x, 7.0  r7.7
700
 P2:r5.x  r7.7
3,000
3,200
 P2:r3.x  r7.7
5,000
4,800
5,800
 P2:r2.x  r7.7
6,500
--------------------------------------------------------------------------- FT:r2.x  r3.0
1,000
1,500
2,800
 FT:r1.x  r3.0
1,000

ช่วยส่งตัวเก่าที่จะ up ไปให้ชมรมก่อนวันงาน

