


หน้าที� 1 - 2 
 

 

(ร ่าง) กาํหนดการงาน Thailand ESCO Fair 2020 

"Move Forwards to Smart Industry by ESCO" 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนสาํหรบัผ ู้ประกอบการ 

ด้วยบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

โดย สถาบนัพลงังานเพืFออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนโดย กองทุนเพืFอส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  

ในวนัพฤหสับดีทีF 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด ์บอลรมู ช ั Uน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั Fน หลกัสีF กรงุเทพฯ 

................................................................................................................... 
 

08.30  -  09.00 น.  ลงทะเบียน /รบัเอกสารประกอบการสมัมนาและเยีFยมชมบธูนิทรรศการ 

09.00  -  09.10 น.  กล ่าวสรปุทีFมาและความสาํคญัของงาน 

   โดย คุณสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

09.10  -  09.20 น.   กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 

   โดย คุณสนธริตัน์  สนธจิริวงศ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน  

09.20  -  09.30 น.  มอบของที�ระลกึและถ่ายภาพรว่มกนั 

09.30  -  10.10 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ จากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังานใหก้บั 

- สถานประกอบการที�ประสบผลสําเร็จจากการใช้ระบบ ESCO (ESCO Project 
Awards) 
- โล่ประกาศเกยีรตคิุณใหก้บับรษิทัจดัการพลงังานดเีด่น  (Excellent ESCO Awards)   
- โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับธนาคารที�ให้การสนับสนุนธุรกิจบรษิัทจดัการพลงังาน 
(Excellent ESCO Financial Supporting Awards) 

10.10  –  10.25 น. รบัประทานอาหารว่าง 

10.25  -  12.00 น. เสวนา “Move Forwards to Smart Industry by ESCO”  

      โดย  ผูแ้ทนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน  

                                     ผูแ้ทนจากสมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทย 

                                                      ผูแ้ทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

                                            ผูแ้ทนจากการไฟฟ้านครหลวง 

                                      ผูแ้ทนจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

    ดาํเนินรายการเสวนาโดย ผูแ้ทนจากคณะกรรมการสถาบนัพลงังานเพื�ออุตสาหกรรม 
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12.00  – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 14.00 น. Success cases of ESCO 

  โดย ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ 

   ผูแ้ทนจากบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

    ดาํเนินรายการเสวนาโดย ผูแ้ทนจากคณะกรรมการบรหิารสถาบนัพลงังานเพื�ออุตสาหกรรม 

14.00 – 14.30 น. รบัประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.30 น.  การบรรยายพิเศษ “แหล่งเงินทุนด้านพลงังาน”  

                  โดย ผูแ้ทนจากสถาบนัการเงนิ/แหล่งเงนิทุนเพื�อการอนุรกัษ์พลงังาน 

15.30 – 16.00 น.  ถาม – ตอบและจบัรางวลัท้ายงานสัมมนา 

 

 
หมายเหต:ุ    - บรเิวณงานสามารถเยี�ยมชมนิทรรศการดา้นพลงังาน “ESCO Fair” ทั Nงจากภาครฐั และ 
  เอกชนรวมทั Nง ผูป้ระกอบการดา้นอุปกรณ์ประหยดัพลงังานไดต้ลอดเวลา  
  - กําหนดการอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 
  - ภายในงานผูเ้ขา้รว่มสามารถเจรจาธุรกจิอนุรกัษ์พลงังานกบับรษิทัจดัการพลงังานได ้
 
 
 

อพัเดต ณ วนัที� 27 เมษายน 2563 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
รายละเอียดการออกบูธนิทรรศการสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 

1. รูปแบบการจัดงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 

ลักษณะงาน : Thailand ESCO Fair 2020 งานสัมมนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ

นิทรรศการแสดงสินค้าและบริการด้าน ESCO 

รูปแบบการจัดงาน : งานสัมมนาเชิงวิชาการ จะจัดโดยอ้างอิงรูปแบบการจัดงาน Energy 

Symposium ของสถาบันพลังงานฯ  

วันแสดงงาน :  16 กรกฏาคม 2563 

เวลา :   08.30 - 16.00 น. 

สถานท่ี : ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักส่ี 

กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค์ :   - เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

- เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนด้าน

การอนุรักษ์พลังงานรวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงานได้แสดง

ศักยภาพ 

- เพ่ือให้เกิดการพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม   

ผู้ประกอบการ 

    - เพ่ือให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เกิดความเข้าใจถึงธุรกิจ 

    บริษัทจัดการพลังงาน 

กลุ่มผู้เข้าชมงาน : จํานวนประมาณ 1,000 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

                                 - ผู้ประกอบการด้านโรงงานอุตสาหกรรม 

    - ผู้ประกอบการด้านอาคารธุรกิจ 

    - หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 

    - บริษัทเอกชนด้านพลังงาน 
 

2. รายละเอียดบูธนิทรรศการงานสัมมนาฯ  

2.1 จํานวนประมาณ 40 บูธ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1) สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม (ESCO Information Center) 

2) สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

3) องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
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4) แหล่งเงินทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน/สถาบันการเงิน 

5) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  

6) บริษัทท่ีสนใจข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Supplier) 

2.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการออกบูธนิทรรศการ 

- องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO บูธละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

- แหล่งเงินทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน/สถาบันการเงิน บูธละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) บูธละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

- บริษัทท่ีสนใจข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน บูธละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)            

2.3 เกณฑ์การพิจารณาการออกบูธนิทรรศการ 

- พิจารณาให้สิทธ์ิ ESCO ท่ีได้สมัครเข้าร่วมรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

(CoP) จะได้รับการพิจารณาอันดับแรก 

- ESCO ต้องต่ออายุการรับรองเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ปี 2563 ท่ีออกโดยสถาบันพลังงานฯ และ

ต้องส่งสําเนาหนังสือรับรองฯ มาพร้อมแบบตอบรับและรายละเอียดบริษัท 

- กรณีท่ี ESCO และบริษัทท่ีสนใจข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธ

เกินจํานวนท่ีกําหนด จะพิจารณาให้ ESCO ได้รับสิทธ์ิในการออกบูธก่อน 

- พิจารณาการออกบูธตามลําดับการส่งแบบตอบรับและรายละเอียดข้อมูลบริษัท (Company Profile) 

ในรูปแบบไฟล์ Words ให้ครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ออกบูธ 

- การพิจารณาการเข้าร่วมออกบูธของคณะทํางานโครงการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 



หน้าท่ี 3 - 5 

ผังการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2020 
1. ผังภาพรวมการจัดงานสัมมนาฯ  

เวที 
ขนาด 2.4 x 7.2 เมตร
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อธิบดี.พพ.,พพ.,กบ.สพ.,

คณะทํางาน)

ห้อง Boardroom

ลิฟท์
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บันได

ซุ้มทางเข้างาน #1

สําหรับผู้รับโล่ (27 ท่ี)

จํานวนที่น่ัง ทั้งหมด 15 ท่ีนั่ง

โต๊ะสําหรับวางโล่และของที่ระลึก

สําหรับพพ.,กบ.สพ.,VIP (27 ที่)

สําหรับคณะทํางาน,วิทยากร,ผู้ติดตาม (27 ที่)

สําหรับผู้เข้าประกอบการ Classroom 54 ท่ี (แถวละ 27 ท่ี 3 แถว) และ Theatre 690 ท่ี (แถวละ 30 ที่ 23 แถว) รวมทั้งหมด 744 ที่
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สมาคม ESCO ESCO Information Centerสําหรับองค์กรสนับสนุน ESCO (3 การไฟฟ้า)

ห้องเก็บของของเจ้าหน้าท่ี

จํานวนท่ีน่ังท้ังหมด 15 ที่น่ัง
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Coffee Break

Co
ffe

e 
Br

ea
k

Co
ffe

e 
Br

ea
k

Co
ffe

e 
Br

ea
k

บันได

ขนาด 48 เมตร

ขนาด 24 เมตร

ZONE E
ESCO Information Center และองค์กรสนับสนุน ESCO จํานวน 5 บูธ

E1E2E3E4E5

ZONE S สถาบันการเงิน จํานวน 4 บูธ
S4S3S2S1

ZONE C (ESCO B) 
ESCO ท่ีข้ึนทะเบียนกับสพ.จํานวน 4 บูธ

ZONE C (ESCO A)
ESCO ที่ได้รับรางวัล Excellent ESCO Awards 

และผู้สมัครเข้าร่วม CoP จํานวน 16 บูธ

CA8

CA16

CB3CB2CB1 CB4

ZONE O
บริษัทท่ีสนใจขึ้นทะเบียนกับสพ. 

จํานวน 14 บูธ 
(นอกห้อง 5 บูธ และในห้อง 9 บูธ)

***การออกบูธนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้
1. Zone E: ESCO Information Center และองค์กรสนับสนุน     

   ESCO จํานวน 5 บูธ
2. Zone S: สถาบันการเงิน จํานวน 4 บูธ
3. Zone C: บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) แบ่งออกเป็น 
          CA: ESCO ท่ีได้รับรางวัล Excellent ESCO Awards 
               และผู้สมัครเข้าร่วม CoP จํานวน 16บูธ
          CB: ESCO ที่ข้ึนทะเบียนกับสพ.จํานวน 4 บูธ
4. Zone O: บริษัทท่ีสนใจข้ึนทะเบียนกับสพ. 
                จํานวน 14 บูธ  
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2. ผังการจัดบูธนิทรรศการงานสัมมนาฯ 
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ZONE E
ESCO Information Center และองค์กรสนับสนุน ESCO จํานวน 5 บูธ

E1E2E3E4E5

ZONE S สถาบันการเงิน จํานวน 4 บูธ

S4S3S2S1

ZONE C (ESCO B) 
ESCO ท่ีข้ึนทะเบียนกับสพ.จํานวน 4 บูธ

ZONE C (ESCO A)
ESCO ที่ได้รับรางวัล Excellent ESCO Awards และผู้สมัครเข้าร่วม 

CoP จํานวน 16 บูธ
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CA16
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ขนาด 21 เมตร

จุดสัมภาษณ์

ขนาด 27 เมตร
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ขนาด 2 X 2  เมตร
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หมายเหตุ:  

-  หมายถึง เส้นทางท่ีรัฐมนตรีเดินเข้าห้องสัมมนาฯ 

- หมายถึง เส้นทางท่ีรัฐมนตรีเดินทางกลับ 

- พ้ืนท่ีจัดงานสัมมนาฯ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 1,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1 การจัดพ้ืนท่ีสําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จํานวนท้ังส้ิน 825 ท่ี แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 

1) สําหรับผู้รับโล่รางวัล ESCO Awards จํานวน 27 ท่ี (Classroom) 

2) สําหรับผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และคณะกรรมการสถาบันพลังงานฯ 

จํานวน 27 ท่ี (Classroom)   

3) สําหรับคณะทํางานโครงการฯ, วิทยากร และผู้ติดตาม จํานวน 27 ท่ี (Classroom) 

4) สําหรับผู้เข้าประกอบการ จํานวน 744 ท่ี (Classroom, Theatre) 

1.2 การจัดพ้ืนท่ีออกบูธนิทรรศการ จํานวนท้ังส้ิน 43 บูธ แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 

1) โซน E สําหรับ ESCO Information Center, สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และองค์กรสนับสนุน ESCO  

(กฟผ., กฟน. และกฟภ.) จํานวน 5 บูธ 

2) โซน S สําหรับสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน จํานวน 4 บูธ 

3) โซน C สําหรับบริษัทจัดการพลังงานท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จํานวน 20 บูธ แบ่งออกเป็น 

4) CA สําหรับ ESCO ท่ีได้รับรางวัล Excellent ESCO Awards และผู้สมัครเข้าร่วม CoP จํานวน 16 บูธ 

5) CB สําหรับ ESCO ท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จํานวน 4 บูธ 

6) โซน O สําหรับบริษัทท่ีสนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ จํานวน 14 บูธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตเดตข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563  
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แบบตอบรับเข้าร่วมงานการออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 
"Move Forwards to Smart Industry by ESCO" 

โดย สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักส่ี กรุงเทพฯ 

 

บริษัทที่สนใจข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน  
 

บริษัท     ......................................................................................................................................... 

ประเภทของสินค้า / บริการ / เทคโนโลยี ....................................................................................... 

ท่ีอยู่     ......................................................................................................................................... 

โทรศัพท์    ............................................................................e-mail................................................ 
 

โปรดกรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่องว่างท่ีท่านสนใจ 

1.  ยินดีเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020  
1.1 รายชื่อผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ)............................................ E-mail………………………………………….. 

1.2 แบบฟอร์มข้อมูลของบริษัท (Company Profile) (กรอกแบบฟอร์มข้อมูลและส่งพร้อมเอกสาร
แบบตอบรับ) 

 ส่ง     ไม่ส่ง     จัดส่งภายหลัง 

2.  ไม่ยินดีเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020  
 

หมายเหตุ:  
- การพิจารณาการออกบูธตามเอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ (เอกสารแนบ 2) 
- สถาบันพลังงานฯ จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธไปยัง e-mail ของผู้ประสานงานในวัน

จันทร์ท่ี 1 มิถุนายน 2563 
 

 

              ลงนาม…………………………….………………. 
(                                  ) 
ตําแหน่ง................................................................. 

 
วันท่ี……..…..…../…....………./……………... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3.1 
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โปรดส่งแบบตอบรับมายัง :   สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
    คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์  
    โทรศัพท์ 0-2345-1250   
    E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 
    ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

แผนที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี ่กรุงเทพฯ 
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แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลบริษัทสําหรับงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020  
"Move Forwards to Smart Industry by ESCO" 

 

*** กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัท Company Profile และผลงานท่ีผ่านมาในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Microsoft Word) *** 

 

ช่ือบริษัท................................................................................................................................... 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
1.1 ท่ีอยู่: ..................................................................................................................................................... 
1.2 โทรศัพท์: ……………………………………………………. อีเมล: ....................................................................... 
1.3 Website: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ข้อมูลผู้บริหาร: ชื่อ-สกุล .......................................................... ตําแหน่ง ............................................. 

                      โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .................................................. 

1.5 ข้อมูลผู้ประสานงาน: ชื่อ-สกุล ................................................ ตําแหน่ง ............................................ 

                    โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .................................................. 

2. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนที่บริษัทของท่านมีความเช่ียวชาญ  
(โปรดกรุณาใส่เครื่องหมายเลขในช่องว่าง โดยเรีย งลําดับมาตรการท่ีบริษัทของท่านเชี่ยวชาญมากท่ีสุด  
3 ลําดับแรกเท่าน้ัน) 

 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)   ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) 

 เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม (Adsorption Chiller)   อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง,หลอดไฟประหยัดพลังงาน  

 อุปกรณ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์     มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (Hight Efficiency Motor) 

 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)   อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 

 มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)    ระบบอากาศอัด (Air Compressor) 

 อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)    ระบบหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์อ่ืน ท่ีเก่ียวข้อง 

 ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)  ฮีตป๊ัม (Heat Pump) 

 การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่     ระบบโอโซน 

 ระบบการจัดการพลังงาน     

 พลังงานแสงอาทิตย์ ระบุรายเอียดเพ่ิมเติม................................................................................................................. 

 พลังงานชีวมวล ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม..................................................................................................................   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3.2 
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 ระบบก๊าซชีวภาพ ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม................................................................................................................. 

 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................................................................................... 
 

3. ข้อมูลสินค้า / บริการ หรือเทคโนโลยีของบริษัทท่าน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

4. รายช่ือสถานประกอบการที่เคยได้ดําเนินการไปแล้ว  
(ต้องเป็นผลงานท่ีดําเนินการแล้วเสร็จแล้วเท่าน้ัน) 

4.1 ........................................................................................................................................................ 
4.2 ....................................................................................................................................................... 
4.3 ....................................................................................................................................................... 
4.4 ....................................................................................................................................................... 
4.5 ....................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ:  
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามท่ีสถาบันพลังงานฯ ระบุไว้ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปจัดทํา 

Directory สําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 
2. เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณา save ไฟล์เอกสารในรูปแบบ Word เท่าน้ัน โดยบันทึกเป็น

ชื่อไฟล์ “Company  Profile …….ชื่อบริษัท.......” เช่น “Company Profile_บจก.เอบีซี” 
3. หากต้องการไฟล์แบบฟอร์มดังกล่าว สามารถติดต่อได้สถาบันพลังงานฯ ท่ีคุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ 

โทรศัพท์ 0-2345-1250 
 

 

โปรดส่งแบบตอบรับมายัง :   สถาบนัพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
    คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์  
    โทรศัพท์ 0-2345-1250   
    E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 
    ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 

 


