
ตัวอย่างรายช่ือสถานท่ีฝึกงานภาครัฐ

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน สังกัด จังหวัด

1 ENV ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ

2 กรมทรัพยากรน ้า ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรุงเทพฯ

3 กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กลุ่ม

งานคุณภาพส่ิงแวดล้อม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

กรุงเทพฯ

5 กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ

6 กองจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ

7 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ

8 การประปานครหลวง ฝ่ายโรงงานผลิตน ้ามหาสวัสด์ิ กระทรวงมหาดไทย นนทบุรี

9 การประปานครหลวง ส้านักงานใหญ่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

10 งานบ้าบัดน ้าเสีย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ

11 เทศบาลนครนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย นนทบุรี

12 โรงควบคุมคุณภาพน ้าช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ

13 โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ

14 โรงควบคุมคุณภาพน ้าทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ



15 โรงควบคุมคุณภาพน ้าส่ีพระยา กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ

16 โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ

17 โรงไฟฟ้ากระบ่ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระบ่ี

18 โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ฉะเชิงเทรา

19 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน นนทบุรี

20 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) กรุงเทพฯ

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระยอง

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสมุทรสาคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สมุทรสาคร

23 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  

(กรมประมง)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จันทบุรี

24 สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

นครราชสีมา

25 ส้านักการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  เทศบาลนครนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย นนทบุรี

26 ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

27 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สงขลา

28 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ



29 ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สระบุรี

30 ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ราชบุรี

31 ส้านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ

32 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ

33 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางแก้ว สมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย สมุทรปราการ

ตัวอย่างรายช่ือสถานท่ีฝึกงานท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน จังหวัด

1 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด (COT)  กรุงเทพฯ

2 บริษัท เซ้าอ๊ีสท์เอเซีย เทคโนโลยี จ้ากัด (SEATEC) กรุงเทพฯ

3

บริษัท ทีม คอนซัลติ ง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด 

(มหาชน) กรุงเทพฯ

4 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จ้ากัด (TECO) นนทบุรี

5 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ้ากัด สมุทรปราการ

6 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จ้ากัด กรุงเทพฯ

7 บริษัท ภาคีวิศวกร จ้ากัด นครปฐม

8 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท์ จ้ากัด กรุงเทพฯ



9

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นไวรอนเมนทอล แมนเเนจเม็นท์  

จ้ากัด กรุงเทพฯ

10

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด (วิเคราะห์ Lab 

ด้านน ้า และดิน) กรุงเทพฯ

11 บริษัท ไอคิวเอ-นอร์เวสแลบส์ จ้ากัด (วิเคราะห์ Lab ด้านน ้า 

อากาศ โลหะหนัก) (การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม)

กรุงเทพฯ

12 สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย นนทบุรี

ตัวอย่างรายช่ือสถานท่ีฝึกงานภาคเอกชน

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ จังหวัด

1

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ้ากัด 

(มหาชน)

อุตสาหกรรม ก้าจัดของเสีย

กรุงเทพฯ

2 โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี

3 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์  จ้ากัด อุตสาหกรรม เตาเผาขยะชุมชนเพ่ือผลิตไอน ้า สมุทรปราการ

4

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี (Chonburi Clean Energy- CCE) อุตสาหกรรม เตาเผาขยะเพ่ือพลังงาน

ชลบุรี

5 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ้ากัด อุตสาหกรรม ฝังกลบ ชลบุรี



6

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 

กรีน จ้ากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรม ฝังกลบ

สระบุรี

7 ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาอุตสาหกรรม)

 บางปู  บริษัท อัคคีปราการ จ้ากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรม เตาเผาขยะอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ

8

โรงกล่ันไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) (ต้องกรอกใบ

สมัครออนไลน์ และคัดเลือกสัมภาษณ์)

อุตสาหกรรม กล่ันน ้ามัน

ชลบุรี

9 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติ ระยอง

10

บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ้ากัด   (ผลิตกระจกส่อง

หลังรถยนต์)

อุตสาหกรรม ผลิตกระจก

สมุทรปราการ

11 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ประจวบคีรีขันธ์

12 บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ้ากัด อุตสาหกรรม ผลิตรถยนต์ ระยอง

13

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) ส่วนงานด้านส่ิงแวดล้อม โรงงาน

ระยอง

อุตสาหกรรม ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ระยอง

14 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ปาล์มน ้ามัน ชุมพร

15 โรงผลิตน ้าประปาบางเลน บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ประปา นครปฐม

16

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จ้ากัด 

(มหาชน)

อุตสาหกรรม ประปา บ้าบัดน ้า

กรุงเทพฯ

17 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี จ้ากัด อุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืม อยุธยา

18 บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จ้ากัด อุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืม ปทุมธานี

19 บริษัท สยามไวน์เนอรี จ้ากัด อุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืม สมุทรสาคร



20 บริษัท ไทยน ้าทิพย์  จ้ากัด อุตสาหกรรม น ้าด่ืม ปทุมธานี

21 บริษัท หย่ัน หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ้ากัด อุตสาหกรรม อาหาร สมุทรสาคร

22 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ้ากัด โรงงานวังศาลา อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ กาญจนบุรี

23 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ้ากัด โรงงานบ้านโป่ง อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ราชบุรี

24 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์  จ้ากัด (มหาชน) โรงงานหินกอง อุตสาหกรรม ผลิตกระเบื อง สระบุรี

25 โรงงานเส้นหม่ีชอเฮง นครปฐม อุตสาหกรรม อาหาร นครปฐม

26 โรงกล่ันน ้ามันบางจาก อุตสาหกรรม ปิโตรเลียม กรุงเทพฯ

27 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ สระบุรี

28 โรงเตรียมเชื อเพลิงทดแทน Geocycle อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ สระบุรี

29 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ้ากัด โรงงานเขาวง อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ สระบุรี

30 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ้ากัด (โรงงานลพบุรี)

ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

อุตสาหกรรม มอเตอร์ขนาดเล็ก ชิ นส่วนเชิงกล 

และอุปกรณ์/ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลพบุรี

31

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี  เซอร์วิส จ้ากัด (GUSCO) อุตสาหกรรม ระบบน ้า และบริการด้าน

ส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ สมุทรสาคร

32 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ้ากัด อุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืม นครปฐม

33 บริษัท ยูโรเป้ียนฟู้ด จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม อาหาร ปราจีนบุรี

34 บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จ้ากัด อุตสาหกรรม อาหาร สมุทรสาคร

35

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดล้อม

อุตสาหกรรม ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ระยอง

36 บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม ประปา นครปฐม



37 บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จ้ากัด ให้บริการท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวให้กับ

บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.

ระยอง

38 บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จ้ากัด อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกส้าเร็จรูป

ผลิตแผ่นพลาสติกส้าหรับกั นในแบตเตอร่ี

ปราจีนบุรี


