
แผนการฝึกอบรม 
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานประจ าปี พ.ศ. 2566 
ด าเนินการโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

ล าดับ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม 

1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 96 27 ก.พ. 66 

2 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 97 3 พ.ค. 66 

3 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 98 24 ก.ค. 66 

4 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 99 1 ก.ย. 66 

5 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 100 20 พ.ย. 66 

6 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษน ้า รุ่นที่ 59 13-17 มี.ค. 66 

7 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษน ้า รุ่นที่ 60 12-16 มิ.ย. 66 

8 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษน ้า รุ่นที่ 61 4-8 ก.ย. 66 

9 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษอากาศ รุน่ที่ 56 27-31 มี.ค. 66 

10 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษอากาศ รุน่ที่ 57 3-7 ก.ค. 66 

11 ผู้ควบคุมระบบบ้าบดัมลพิษอากาศ รุน่ที่ 58 25-29 ก.ย. 66 

12 ผู้ควบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน่ที ่55 24-28 เม.ย. 66 

13 ผู้ควบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน่ที ่56 17-21 ก.ค. 66 

14 ผู้ควบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน่ที ่57 16-20 ต.ค. 66 

15 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษน า้ รุน่ที่ 102 13-15 ก.พ. 66 

16 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษน า้ รุน่ที่ 103 15-17 พ.ค. 66 

17 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษน า้ รุน่ที่ 104 7-9 ส.ค. 66 

18 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษน า้ รุน่ที่ 105 25-27 ต.ค. 66 

19 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 93 8-10 มี.ค. 66 

20 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 94 29-31 พ.ค. 66 

21 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ รุ่นที ่95 23-25 ส.ค. 66 

22 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 96 8-10 พ.ย. 66 

23 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรม รุ่นที ่89 3-5 เม.ย. 66 

24 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรม รุ่นที ่90 28-30 มิ.ย. 66 

25 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรม รุ่นที ่91 20-22 ก.ย. 66 

26 ผู้ปฏิบัติงานประจา้ระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรม รุ่นที ่92 27-29 พ.ย. 66 

 



  

หลักสูตร 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  e-mail : training@tei.co.th 

วัตถุประสงค ์
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือ

สิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจ าและหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8 พฤษภาคม 2548 
(www.diw.go.th) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะหน่วยฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานจึงได้เปิด
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ด ารงต าแหน่งในระดับผู้จัดการและ  

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม  (1 วัน) 
1. สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม 
2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน 
3. การจัดการมลพิษโรงงาน 
 

การประเมินผลการอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 80 % ของเวลาเรียน และมีผลสอบผ่านเกณฑ์ 65% ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร 

จากหน่วยฝึกอบรม เพ่ือแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

วิธีการส ารองที่นั่ง 
Website  :   www.tei.or.th/th/courses_training.php 

      กรอกใบสมัครผ่าน Website หรือ Download  ใบสมัคร ส่งมาทาง e-mail : training@tei.or.th 
 



  
 
 
 
 



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผูจ้ัดการสิ่งแวดล้อม               มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา............................................................................ 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…........................................................ 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..………………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวดั.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.……………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)  **คุณสมบตัผิู้สมัคร ด ารงต าแหน่งเปน็ผู้จดัการหรือผู้จดัการสิ่งแวดล้อมเท่านัน้** 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............………………………………………………………………………………….………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………....…..................... 

ระดับการศึกษา…………………….………………สาขาวิชา.......................................................  สถานศึกษา…………..…..….…………………………………… 

โทรศัพท์……………………………..…………………...............……. ต่อ…….......………  โทรสาร …………..….………….……..………………………....………………. 

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……...........………………………………….……………………..……………..................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ e-mail…………………………………………….…………….....…. 

รุ่นที่สมัคร ขั้นตอนการสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งมาที่  
อีเมล     : training@tei.or.th 
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 147-0-02020-3          
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

  รุ่นที่  96 วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2566 

  รุ่นที่  97 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

  รุ่นที่  98 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 

  รุ่นที่  99 วันที่ 1 กันยายน 2566 

  รุ่นที่  100   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,200 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันมฉิะน้ันจะต้องช าระค่าปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  e-mail : training@tei.or.th 

  

หลักสูตรหลักสูตร  

ผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษน  ำพิษน  ำ  

ผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษอำกำศผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษอำกำศ  

ผู้ควบคุมระบบผู้ควบคุมระบบกำรจัดกำรมลพิษกำกอุตสำหกรรมกำรจัดกำรมลพิษกำกอุตสำหกรรม  
 

วัตถุประสงค ์
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำหนดชนิดและขนำดของโรงงำน ก ำหนดวิธีกำรควบคุมมลพิษหรือ

สิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก ำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจ ำและหลักเกณฑ์ขึ นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่  8 พฤษภำคม 2548 
(www.diw.go.th) มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐำนะหน่วยฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำโรงงำนจึงได้เปิด
หลักสูตรอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมโรงงำนให้มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หรือวิทยำศำสตรบัณฑิต เท่ำนั น 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม  (5 วัน) 
1. สถำนกำรณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม 
2. กฎหมำยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษโรงงำน 
3. กำรลดมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิด 
4. เทคนิคกำรวิเครำะห์มลพิษ 
5. ทฤษฎีกำรบ ำบัดหรือก ำจัดมลพิษ 
6. เทคนิคกำรควบคุมระบบบ ำบัดหรือก ำจัดมลพิษ 
7. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 

การประเมินผลการอบรม 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมครบ 80 % ของเวลำเรียน และมีผลสอบผ่ำนเกณฑ์ 65% ถึงจะได้รับใบประกำศนียบัตร 

จำกหน่วยฝึกอบรม เพ่ือไปสอบขึ นทะเบียนเป็นบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำโรงงำนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

วิธีการส ารองที่นั่ง 
Website  :   www.tei.or.th/th/courses_training.php 

      กรอกใบสมัครผ่ำน Website หรือ Download  ใบสมัคร ส่งมำทำง e-mail : training@tei.or.th 



 
 

 

 

 



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน  า               มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวดั.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) **คุณสมบตัผิู้สมคัร ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์เท่านัน้** 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี         วิศวกรรมศาสตร์       วิทยาศาสตร์  สาขาวิชา ...........................................................................................  

สถานศึกษา…………..…..….….......................................................  โทรศัพท์……………………..…………………...............……. ต่อ…….......………..........   

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……............………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ อีเมล…………………………………....………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร 

 ขั นตอนการสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา 
และส่งมาท่ี อีเมล : training@tei.or.th 
หรือ  สมัครผ่านเวปไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
 

วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มลูนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  หรือ 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 147-0-02020-3          
ช่ือบัญชี “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

 รุ่นที่  59  วันที่ 13 -17 มีนาคม 2566 
 รุ่นที่  60  วันที่ 12 - 16 มิถนุายน 2566 
 รุ่นที่  61  วันที่ 4 -8 กันยายน 2566 

 

พิเศษ!! รบัฟรีต ำรำระบบบ ำบดัฯ จ ำนวน 1 เลม่ (ทุกรุ่น) 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันมฉิะนั นจะต้องช าระค่าปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



 
 
 
 

 

 

 
 
  



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ               มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวัด.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) **คุณสมบตัผิู้สมคัร ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์เท่านัน้** 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี         วิศวกรรมศาสตร์       วิทยาศาสตร์  สาขาวิชา ...........................................................................................  

สถานศึกษา…………..…..….….......................................................  โทรศัพท์……………………..…………………...............……. ต่อ…….......………..........   

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……............………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ อีเมล…………………………………....………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร  ขั้นตอนการสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา 
และส่งมาท่ี อีเมล : training@tei.or.th 
หรือ  สมัครผ่านเวปไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
 

วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มลูนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  หรือ 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 147-0-02020-3          
ช่ือบัญชี “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

 รุ่นที่  56  วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 
 รุ่นที่  57  วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม  2566 
 รุ่นที่  58  วันที่ 25 - 29 กันยายน 2566 

 

พิเศษ!! รบัฟรีต ำรำระบบบ ำบดัฯ จ ำนวน 1 เลม่ (ทุกรุ่น) 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมำยเหต ุหำกสมัครแล้วไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน มิฉะน้ันจะต้องช ำระคำ่ปรับ 30% ของค่ำลงทะเบยีน 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



 

 
 
 
 

 
  



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม               มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวดั.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) **คุณสมบตัผิู้สมคัร ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์เท่านัน้** 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี         วิศวกรรมศาสตร์       วิทยาศาสตร์  สาขาวิชา ...........................................................................................  

สถานศึกษา…………..…..….….......................................................  โทรศัพท์……………………..…………………...............……. ต่อ…….......………..........   

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……............………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ อีเมล…………………………………....………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร  ขั้นตอนการสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา 
และส่งมาท่ี อีเมล : training@tei.or.th 
หรือ  สมัครผ่านเวปไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
 

วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มลูนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  หรือ 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 147-0-02020-3          
ช่ือบัญชี “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

 รุ่นที่  55  วันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 
 รุ่นที่  56  วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม  2566 
 รุ่นที่  57  วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2566 

 

พิเศษ!! รบัฟรีต ำรำระบบบ ำบดัฯ จ ำนวน 1 เลม่ (ทุกรุ่น) 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน มิฉะน้ันจะต้องช าระคา่ปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  e-mail : training@tei.or.th 

 

 
วัตถุประสงค ์

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมมลพิษ
หรือสิ่ งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติผู้ ควบคุมดูแลประจ าและหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน  
ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่ งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
วันที่  8 พฤษภาคม 2548 (www.diw.go.th) มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ในฐานะหน่วยฝึกอบรมบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานจึงได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ า มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม  (3 วัน) 
1. สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม 

2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน 

3. ทฤษฎีการบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 

4. เทคนิคการควบคุมระบบ าบัดมลพิษหรือก าจัดมลพิษ 
 

การประเมินผลการอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 80 % ของเวลาเรียน และมีผลสอบผ่านเกณฑ์ 65% ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

จากหน่วยฝึกอบรม เพ่ือแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

วิธีการส ารองที่นั่ง 
Website  :   www.tei.or.th/th/courses_training.php 

      กรอกใบสมัครผ่าน Website หรือ Download  ใบสมัคร ส่งมาทาง e-mail : training@tei.or.th 
 

  

หลักสูตรหลักสูตร  

ผู้ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ าปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ า  

ผู้ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดบ าบัดมลพิษมลพิษอากาศอากาศ  

ผู้ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรมปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอตุสาหกรรม  



 

 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 

 
  



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน  า มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวัด.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
*ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษ* 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษา…………………….………………สาขาวิชา.....................................................  สถานศึกษา…………..…..….…………………………………… 

โทรศัพท์……………………………..…………………...............……. ต่อ…….......………  โทรสาร …………..….………….……..………………………..………………. 

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……...........………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ e-mail…………………………………………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร ขั นตอนการสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา  
ส่งมาทีอ่ีเมล  : training@tei.or.th 
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 147-0-02020-3          
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

  รุ่นที่  102 วันที ่13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 

  รุ่นที่  103 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2566 

  รุ่นที่  104 วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 

  รุ่นที่  105 วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2566 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,600 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันมฉิะนั นจะต้องช าระค่าปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวัด.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
*ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษ* 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษา…………………….………………สาขาวิชา.....................................................  สถานศึกษา…………..…..….…………………………………… 

โทรศัพท์……………………………..…………………...............……. ต่อ…….......………  โทรสาร …………..….………….……..………………………..………………. 

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……...........………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ e-mail…………………………………………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร ขั้นตอนการสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา  
ส่งมาทีอ่ีเมล  : training@tei.or.th 
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 147-0-02020-3          
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

  รุ่นที่  93 วันที ่8 - 10 มีนาคม 2566 

  รุ่นที่  94 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 

  รุ่นที่  95 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 

  รุ่นที่  96 วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2566 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,600 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันมฉิะน้ันจะต้องช าระค่าปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



ใบสมัครอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ประจ าปี 2566 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ข้อมูลบริษัท (กรุณากรอกข้อมลูเป็นตัวบรรจง)
 

บริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..….. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID).....................................................................................สาขา......................................................................... 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. (ที่อยู่) เลขที.่……………………………………..…….…..................................................... 

หมู่ที.่…………. ซอย……..................………………... ถนน.…..................………….………….…..… แขวง/ต าบล.…………….………..……………..….……...... 

เขต/อ าเภอ.…………………………………........................... จังหวัด.…........……......................................….  รหัสไปรษณีย์.…………………….............. 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน   ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร          ที่อยู่เดียวกับข้อมลูบริษัท
 

บริษัท/หน่วยงาน………………......……………………………………………….....................................................................................................................… 

เลขที่.………………………………….…….……………………....... หมู่ที่ .……….ซอย.…………..………………....... ถนน.…....…..……….…….........…………..……….

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

ข้อมูลสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
*ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษ* 

ชื่อ–สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………............…………………………………………………………………………..……………………………… 

สัญชาติ……............... ศาสนา….................. วันเกิด …………………………….… ต าแหน่ง ………….………………….…….………..………..…..................... 

ระดับการศึกษา…………………….……………… สาขาวิชา.................................................... สถานศึกษา…………..…..….……………………………………  

โทรศัพท์……………………………..…………………...............……. ต่อ…….......………  โทรสาร …………..….………….……..………………………..………………. 

โทรศัพท์มือถือ ……....…….………………..………………………… e-mail ……...........………………………………….……………………..……………................... 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………..…………… โทรศัพท์.............................................................. ต่อ.................. 

โทรสาร.......…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ................................................ e-mail…………………………………………….…………….....…. 
รุ่นที่สมัคร ขั้นตอนการสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส าเนาวุฒิการศึกษา  
ส่งมาทีอ่ีเมล  : training@tei.or.th 
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที ่  
www.tei.or.th/th/courses_training.php 
วิธีการช าระเงิน  
สั่งจ่ายเช็ค “มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 147-0-02020-3          
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)” 

  รุ่นที่  89 วันที ่3 - 5 เมษายน  2566 

  รุ่นที่  90 วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 

  รุ่นที่  91 วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 

  รุ่นที่  92 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2566 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,600 บาท 
มูลนธิิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%* 

หมายเหต ุหากสมัครแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันมฉิะน้ันจะต้องช าระค่าปรับ 30% ของค่าลงทะเบยีน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 532  อีเมล training@tei.or.th 


