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                                                                                             (กรุ๊ปศิษยว์งษพ์าณิชยรุ่์น 89) 

หวัขอ้พิเศษ พลงังานทดแทนจากขยะ RDF (วนัท่ี 16 -17 กนัยายน 2565) 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน (โปรดเขียนตัวบรรจง)                           

1.  ช่ือ......................................................................นามสกุล...........................................................................วนัเกิด.............../.............../............. 
    อาชีพปัจจุบนั...........................................................ช่ือบริษทั / ร้านคา้ / สถานประกอบการ.............................................................................. 
    ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
    โทรศพัทมื์อถือ.................................................E-mail:...................................................................ID Line......................................................... 
 กรณีสมัครหลายคนให้เพ่ิมช่ือ-นามสกุลของทุกคนพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพ่ิมไว้ด้วย (เพ่ือท าป้ายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมและการประสานงานติดต่อ) 

2. ช่ือ ........................................นามสกุล..............................................จ านวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ...................................... 
3. ช่ือ ........................................นามสกุล..............................................จ านวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ...................................... 

ช าระค่าสมัครการอบรมเพ่ือยืนยันการส ารองทีน่ั่ง จ านวน...............................ท่าน  รวมเป็นเงิน = ..............................................บาท 

โอนธนาคาร วนัท่ี ........./.............../.................                     ช าระเงินสด วนัท่ี ........./.............../................. 

อัตราค่าอบรม / 1ท่าน  รายละเอียดการจอง หมายเหตุ 

2,900.- - ไม่พกัโรงแรม - - 

3,900.- -พกัคู่-  (พกัร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอ่ืนห้องละ 2 ท่าน) โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 

4,900.- - พกัเดี่ยว- โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 
ระบุการเดินทาง           เคร่ืองบิน(มีรถไปรับท่ีสนามบิน) ระบุ วนัท่ี..................เวลาถึง...........................             
**(หมายเหตุ   การเดินทางโดยเคร่ืองบินมีรถรับ-ส่ง ทุกไฟท์  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร.089-960-9669  เพ่ือประสานงานอ านวยความสะดวกในการจัดรถรับ-ส่ง ที่สนามบิน) 

• ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565  สามารถเช็คอินโรงแรมได้ตั้งแต่เที่ยง(12.00น.) เป็นต้นไป **ส าหรับผู้ท าการช าระเงินรวมที่พกั** 

• การแต่งกายสุภาพ(ตามอัธยาศัย)  รองเท้าสุภาพสวมใส่สบาย 

• ค่าเข้าร่วมการอบรม ที่พกั 3 คืน รวมเบรกเช้าบ่าย อาหารเที่ยง อาหารค ่า(วันที่ 17 กนัยายน 2565),จัดท าใบประกาศฯ,รูปถ่าย, ค่าเอกสาร
ประกอบการบรรยาย,ค่ารถรับส่งระหว่างศึกษาดูงาน 

 

เลขที่บัญชีการช าระเงิน 

หมายเหตุ : ไม่รับช าระเงินหน้างานในวันจัดงาน เน่ืองจากต้องจัดเตรียมเอกสาร,การจองห้องพัก,อาหาร ฯลฯ 

บัญชีออมทรัพย์   430-085336-9  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ท่าทอง (พษิณุโลก) 
ในนาม  น.ส.ดวงเดือน  ใจภิภักดิ์   
 

เอกสารประกอบการสมัคร  1. ใบสมัคร      2. ส าเนาบัตรประชาชน      3. หลักฐานการช าระเงิน     4.ใบรับรองการรับวัคซีน 

   แสกนเอกสารทั้งหมดหรือถ่ายภาพ (อย่างชัดเจน) ส่งมาที่ Email:wongpanit@gmail.comหรือ  ID LINE :  wpnpr   
**(ส่งเอกสารไม่เกินวันศุกร์ที่  9  กันยายน 2565)**   ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.089-9609669 (คุณชมพู่)   

     
 

หลกัสูตร “การคดัแยกขยะเชิงธุรกิจ” (Green Business) 
สถาบนัรีไซเคิลแห่งอาเซียน  (ASEAN Institute of Recycling (AIR) ) 
“โครงการอบรมความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม   
สถาบันพัฒนาส่ีแยกอินโดจีน  และบริษัท  วงษ์พาณิชย์  อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด”                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

ไดรั้บวนัท่ี............./................/................ จากช่องทาง...............................................ผูรั้บเอกสาร.......................... ............. 
หมายเหตุ.............................................................................................................................................................................. 

mailto:wongpanit@gmail.com
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หลักสูตรวิชานวตักรรมขยะวิทยา อบรมหัวข้อการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)                                                                                                                      
สถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน  (ASEAN Institute of Recycling (AIR) ) 
“โครงการอบรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม   
สถาบันพฒันาส่ีแยกอนิโดจีน  และบริษัท  วงษ์พาณิชย์  อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด”  

 
 
 

วันศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2565                                                                              ณ  ห้องคอนเวนช่ัน  โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ  ห้องคอนเวนชัน่   

08.30-09.30 น. 
นวตักรรมผลิตภณัฑม์ูลค่าเพ่ิมจากขยะชุมชน 
*ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้  *ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ *นวัตกรรมในการใช้
ประโยชน์ก๊าซชีวภาพทดแทน NGV   และวิธีการสร้างประโยชน์จากขยะต่างๆ 

ดร.เรวดี อนุวฒันา (ศิษย ์wpn รุ่น65) 
นกัวิจยัอาวุโส ศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมพลงังาน
สะอาดและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

09.30 – 09.45 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

09.45-12.00 น. 

พลังงานทดแทนจากขยะ (RDF) 
-ความเขา้ใจถึง ความตอ้งการของโรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าไม่ตอ้งการขยะแต่ตอ้งการ RDF) RDF คือ
อะไร ความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุดิบจากขยะท่ีน ามาผา่นกระบวนการ   
–ล าดบัค่ามาตรฐานของ RDF1,RDF2,RDF3,RDF4,RDF5 
- ตลาดปัจจุบนัให้ความสนใจ RDF 3 –การท าความเขา้ใจ RDF3-การคดัแยกสารปนเป้ือนท่ีเป็น
อนัตราย  -การคดัแยกของมีมูลค่าจากรีไซเคิล -การลดความช้ืน  -การบดให้ไดข้นาดตามท่ีตลาด
ตอ้งการ -การผสมกากให้ไดค้่าความร้อนมาตรฐานสูง  -องคป์ระกอบค่าความร้อนของขยะแต่ละ
ประเภท  -รูปแบบเตาพลงังานท่ีใช ้RDF เพื่อความปลอดภยัของเตา 

ผศ.ดร.เศกสันต ์ อุดมศรี (ศิษย ์wpn รุ่น54) 
วงษพ์าณิชยส์าขาเหนือคลอง  จ.กระบ่ี  
ขนาดการลงทนุ 100 ลา้นบาท 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทนจากขยะ 
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัวิศวกรรม
แห่งชาติ ประเทศสวีเดน 

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั *****  
13.00 – 14.00 น. ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในตา่งประเทศ,ประสบการณ์การจดัการขยะทางทะเล ผศ.ดร.เศกสันต ์ อุดมศรี 

14.00 – 14.15 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

14.15 - 15.00 น. 

การใชเ้ช้ือเพลิงทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า - เช้ือเพลิงจากขยะ RDF (การรับซ้ือ) 
-เช้ือเพลิงจากขยะชีวมวล ฟางขา้ว,ใบออ้ย,เศษไม,้วชัพืชต่างๆ (การรับซ้ือ) 
-รูปแบบโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก RDF3 และ ชีวมวล 
-รูปแบบการลงทนุ 

คุณณัชปัณฑธ์ร กีรติกรพิสุทธ์ิ 
Community & Compliance 
Department Manager 
Clover Power Public Company Limited 

15.00 – 15.40 น. 

-ตวัอยา่งผลงานในการจดัตั้งโรงงาน RDF ของ บ.วงษพ์าณิชย ์เวสท ์ท ูเอน็เนอร์ จี จ ากดั-
ระบบเคร่ืองจกัรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการแปรรูปขยะเป็น RDF และ Recycle 
-รูปแบบการลงทุนปริมาณขยะ, องคป์ระกอบของขยะ สถานท่ีท่ีเหมาะสม,การออกแบบ
เคร่ืองจกัรให้เหมาะสมกบัชนิดของขยะในแต่ละทอ้งท่ีท่ีมีความแตกต่าง 

คุณกนกพล วงษเ์จริญ 
ผูบ้ริหาร Wongpanit Waste to Energy 
Co.,LTD 

15.40 – 16.20 น. ฝึกปฏิบติัการ(Workshop) ความรู้ความเขา้ใจ “ขยะ (RDF)” 
ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

16.20 - 17.00 น. ถาม-ตอบ  

รุ่น 89  (วนัท่ี 16 -17 กนัยายน 2565) 
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 หลักสูตรวิชานวัตกรรมขยะวิทยา อบรมหัวข้อการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)                                                                                                                      

สถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน  (ASEAN Institute of Recycling (AIR) ) 
“โครงการอบรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม   
สถาบันพฒันาส่ีแยกอนิโดจีน  และบริษัท  วงษ์พาณิชย์  อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด”  

 

วันเสาร์ท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2565                                                                    ณ  ห้องคอนเวนช่ัน  โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน โรงแรมวงัจนัทร์ริเวอร์วิว 

09.00– 10.00 น. 
ศึกษาดูงานโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลของเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร บ.โคลเวอร์พิษณุโลก CPL 

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
*คอฟฟ่ีเบรก* 

11.00 –12.00 น.  ศึกษาดูงานโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ RDF3 บ.โคลเวอร์พิจิตร CPX 

12.00 – 13.30 น. ***รับประทานอาหารกลางวนั***  

13.30-14.30 น. 

ศึกษาดูงานจาก  3 สาขา ตัวอย่าง เขตพื้นที่เมืองพษิณุโลก 
(วิเคราะห์พื้นที,่การลงทุน,การจัดรูปแบบร้าน,การติดตั้งเคร่ืองจักร,จ านวน
พนักงาน,การขนส่งฯลฯ)   
     
1.วงษ์พาณิชย์สาขาวัดจันทร์ตะวนัออก         
ขนาดการลงทนุ 500,000 บาท 
 
2.วงษ์พาณิชย์สาขาแม็คโคร                         
ขนาดการลงทนุ 400,000 บาท     
            
3.วงษ์พาณิชย์สาขาส่ีแยกอินโดจีน  
ขนาดการลงทนุ 1.5 ลา้น บาท 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

*คอฟฟ่ีเบรก* 

14.30 - 16.00 น. 
พธิีทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล ร่วมถวายขยะรีไซเคิล 
และอธิษฐานจิตขอพรเพื่อความส าเร็จของธุรกิจรีไซเคิล    

วดัอรัญญิก จ.พิษณุโลก 
น าโดยบณัฑิตผูท้  าพิธีการ 
ดร.สมไทย วงษเ์จริญ 

18.30-21.00 น. 
พธิีจัดเลีย้งและรับมอบใบประกาศนียบัตร(โต๊ะจีน) 
การแต่งกายสุภาพ เส้ือคลุมสีขาวรุ่น  
พร้อมตรงเวลา 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ 
 

รุ่น 89  (วนัท่ี 16 - 17 กนัยายน  2565) 
 


