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PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT PART 8
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ (Town In Town Hotel Bangkok)

โดยนักวิชาการแนวหน้าระดับประเทศ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทัศนคติ

E.Q. กับการทางานด้านบริการ
โดย พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
เทคนิคการกาจัดปลวกระบบเหยื่อให้ได้ผลดี
โดยนักวิชาการจาก บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จากัด

การกาจัดแมลงและสัตว์พาหะนาโรคแบบบูรณาการ
โดยวิทยากรผู้เชียวชาญการจัการ
ดการแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
สมาชิกสารองที่นั่งก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 1,284 บาท
สมาชิกสารองที่นั่งหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 1,819 บาท
บุคคลทั่วไปสารองที่นั่งภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราคา 1,926 บาท
ติดต่อสอบถามโทร 02-540-6780-1, 083-016-9794

สนับสนุนโดย

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

วินัยจราจร

โปรแกรมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษ
“การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 8
PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT PART 8
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ (Town In Town Hotel)

เวลา

โปรแกมการอบรม

วิทยากร

08.00-08.45

ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

08.45-09.00

ประธานกล่าวเปิดการอบรม
“การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 8

คุณธนาวุฒิ ศิริเรือง
นายกสมาคมวิชาชีพกาจัดแมลง

09.00-10.30

E.Q. กับการทางานด้านบริการ

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
สถาบันพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.00

E.Q. กับการทางานด้านบริการ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15

“เทคนิคกาจัดปลวกระบบเหยื่อให้ได้ผลดี”

14.15-14.30

Coffee break

14.30-17.00

“การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนาโรคแบบบูรณาการ”

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
สถาบันพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม

อาจารย์วรวุฒิ วาณิชย์สกุลพงศ์
นักวิชาการจาก บริษัทเอ็นซิสเท็กส์

ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดการแมลง
และสัตว์พาหะนาโรค

วิทยากรชั้นนาทางด้านการจัดการแมลงและการบริการ
โปรแกรมอบรม “การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ ภาค 8”
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จากัด ประธานมูลนิธิ จิต
เป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณทิต/แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ผลงานการทางาน
วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว ประจาปี 2551 สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร จานวน 10 รุ่น รุ่นละ 1,000 คน
ผลงานทางรายการทีวี
วิทยากร รายการ “อย.ขอบอก”ออกอากาศทาง ช่อง3
วิทยากรรายการ “สโมสรสุขภาพ”ออกอากาศทาง ช่อง5

อาจารย์วรวุฒิ วาณิชย์สกุลพงศ์
ตาแหน่ง : ผู้จัดการเขตและพัฒนาตลาดประจาประเทศไทย บริษัทเอ็นซิสเท็กส์ จากัด
ผู้จัดการฝ่ายขายทางเทคนิคประจาประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และ ผู้จัดการฝ่าย
เทคนิคและฝ่ายขาย บริษัท ฟิวเจอร์ ไฮยีน จากัด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ (การจัดการศัตรูพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ชัยวัฒน์ จันทรพิทักษ์
ตาแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จากัด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท (เกียรติบัตรเรียนดี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม

PART 8

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ หนังสือแจ้งความจานงเข้ารับการฝึกอบรม
ทาขึ้นระหว่าง สมาคมวิชาชีพกาจัดแมลง โดยคุณธนาวุฒิ ศิริเรือง (นายกสมาคมฯ)
สานักงานที่ตั้ง เลขที่ 73 ถนน เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อบริษัท
ที่อยู่

:
:

Tel/Fax

:

E-mail

:

ราคานี้รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จองก่อนวันที่
22 พฤษภาคม 2562

จองหลังวันที่
22 พฤษภาคม 2562

สมาชิก

1,284 บาท

1,819 บาท

ไม่สมาชิก

1,926 บาท

2,461 บาท

1

5

2
3
4

6
7
8
* กรุณาพิมพ์หรือเขียนชื่อ-นามสกุลผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน เพื่อออกใบรับรองผ่านการอบรม
และหากมีจานวนผู้สมัครเกิน 8 ท่าน กรุณาพิมพ์รายชื่อเพิ่มอีก 1 แผ่น *

รวมเป็นเงินค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น :

บาท (

ชาระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี :
สมาคมวิชาชีพกาจัดแมลง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาติวานนท์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 465 1 01965 1
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ Fax. : 0-2540-6780 กด 9 E-mail : thanawut.tppma@gmail.com
หรือติดต่อเลขาสมาคมฯ : 0-2540-6780-1 ,083-016-9794

)

