
ที่ ที่

1 คุณ akkrint vijitwrannonth 21 คุณ เตธรรศ กิจวทิย์

2 คุณ กนก ตันติยวฒิุ 22 คุณ ธนัตถ์นันท์ ต้ัวติยะพันธ์

3 คุณ กมลณ์อรนุช เรืองจิตรณพ 23 คุณ ธนัยธร ชัยศิริ

4 คุณ กรเอก สุชาวรีย์ 24 คุณ ธติิพนธ ์ จ านงชอบ

5 คุณ โกศล ดีศีลธรรม 25 คุณ ธรีภทัร เทพพันธ์

6 คุณ คณิต ลีกตเวทิน 26 คุณ นงลักษณ์ ลาภานันท์

7 คุณ คมสัน ธรีานุรักษ์ 27 คุณ นฤสรณ สโตย พัทธสวสัด์ิกุล

8 คุณ คัชพล จั่นเพชร 28 คุณ นุชนาถ มันาสันติรักษ์

9 คุณ คัมภร์ี ศรีนิกร 29 คุณ นุตสรา รักแสง

10 คุณ จิติศักด์ิ พูนศรีสวสัด์ิ 30 คุณ ปพนพัชร์ จาตุพรภทัรพันธ์

11 คุณ ชนัญชิา ขวญัใจ 31 คุณ ปรานอม เสนาะส าเนียง

12 คุณ ชลิตา วจิิตรสุข 32 คุณ ปริญญา ศิลปอริยะ

13 คุณ ชินะภสั มัน่แน่ 33 คุณ ปรีชา ศรัทธานนท์กุล

14 คุณ ฐิติรัตน์ ภมร 34 คุณ ปิติพร พรหมเกษตริน

15 คุณ ณัชชา เพชรดากูล 35 คุณ ปียากร ปทุมวนกุล

16 คุณ ณัชชารีย์ ศศิดิษฐวฒัน์ 36 คุณ พิมพ์พรรณ พหลชาญสิริ

17 คุณ ณัฐชญานนท์ ทองดี 37 คุณ เพชรนภา ไสยสมบัติ

18 คุณ ณัฐชุลี โสตถิวฒัน์ 38 คุณ ไพรมณี เฉิดผล

19 คุณ ณัฐธดิา ธรีานุรักษ์ 39 คุณ ภทัรวดี รัตนกุลวฒันา

20 คุณ ณิชกุล พานผ้าพับ 40 คุณ ยุวนุช ทองดี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้เข้ามีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 “บ่มเพาะศักยภาพกลุม่ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE)”  

ในวันที่ 29 - 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 2-3  โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ชือ่ - สกุล



ที่ ที่

41 คุณ ยุวนุช ทองดี 58 คุณ สิษฐิสิษฐ์ิ วจิักษณาพงษ์

42 คุณ รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ 59 คุณ สุกัญญา เขียวรัตน์

43 คุณ วชิรศักด์ิ เฉลิมพรพัฒน์ 60 คุณ สุชาดา จุ่มพระบุตร

44 คุณ วชัรากรณ์ ขันธจีระวฒัน์ 61 คุณ สุทธวิฒิุ จิรวฒัน์วณิชย์

45 คุณ วาริท น้อยเกิด 62 คุณ สุปุญ อมรปุญชัย

46 คุณ วชิัย ตันประวติั 63 คุณ สุรศักด์ิ ภทัรพงศ์เกษม

47 คุณ วทิย์ ธญัธนาพงศ์ 64 คุณ เสาวณีย์ เบญจวาณิชย์กุล

48 คุณ วภิาว ี ตันประวติั 65 คุณ แสงเดือน เกษมศรี

49 คุณ วมิ นนทโกวทิ 66 คุณ หทัยทิพย์ เหล่าศักด์ิศรี

50 คุณ ววิฒัน์ อัศวศิริเลิศ 67 คุณ อนงค์ โทววิฒันานนท์

51 คุณ ศันสนะ จิตรเที่ยง 68 คุณ อริสา ศรีสุวงค์

52 คุณ ศาลินา จูฑะพุทธิ 69 คุณ อัจฉรี ธญัธนาพงศ์

53 คุณ ศุภชัย กิจเจริญ 70 คุณ อารีรัตน์ จัดเสือ

54 คุณ เศรษฐพันธุ์ ไชยวสุ 71 คุณ อ าไพ คริชณะ

55 คุณ สมฤกษ์ การววิฒัน์ 72 คุณ อิศเรศ เทียนกุล

56 คุณ สลักฤทัย ลุประสงค์ 73 คุณ อุษา ค าหนัก

57 คุณ สิทธทิรัพย์ ศิรินวปรีดา 74 คุณ อุษา วฒิุศิลป์

หมายเหตุ     สิง่ที่ต้องน ามาด้วย ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

              * ผู้ประกอบการน าโบว์ชัวร์ผลิตภณัฑ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์ ธุรกจิของทา่นมาด้วย 

      เพื่อประกอบการเขา้ร่วมงาน Social Gift Fair  ในเดือนธันวาคม 2560

ชือ่ - สกุล ชือ่ - สกุล



วันพุธที่ 29 พ.ย. 2560

08.00 น. – 09.00 น.     ลงทะเบียน

         09.00 น.             รองอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้า (นางลลิดา จิวะนันทะประวติั)

                                    กล่าวต้อนรับ

09.00 น. – 12.00 น.     SocialInnovation & Social Entrepreneur

        เทรนด์และความท้าทายในการสร้างธรุกิจ SE โมเดลธรุกิจ SE          คณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ  

        ความเป็นผู้ประกอบการ SE พร้อมกรณีศึกษานวตักรรมทางสังคม         ประกันคุณภาพการศึกษา
12.00 น. – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั          มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 น. – 16.00 น.     Workshop เคร่ืองมือที่จะช่วยเร่ิมต้นธรุกิจ SE          ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี 

        ฝึกปฏบิัติการจัดท าแผนและวเิคราะห์ตลาดส าหรับธรุกิจ SE          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

        เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและการเติบโตทางธรุกิจอย่างยั่งยืน          วชิาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

08.00 น. – 09.00 น.     ลงทะเบียน          นายกิตติศักด์ิ โชติพนิชเศรษฐ์
09.00 น. – 10.30 น.     บรรยาย เร่ิมต้นธรุกิจ SE อย่างมีทิศทาง          นักวชิาการพาณิชย์ช านาญการ

        ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วธิกีารจดทะเบียน          กองทะเบียนธรุกิจ
        ห้างหุ้นส่วน/บริษัท /e-Registration และหน้าที่ของนิติบุคคล 

         นางสาวบุศนีย์ คงเจริญ

        กฎหมายหลักประกันทางธรุกิจช่วยขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการ      นักวชิาการพาณิชย์ช านาญการ

        ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน          กองทะเบียนหลักประกันทางธรุกิจ
12.00 น. – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั

        นายนิธ ิกฤษณพันธุ์

        นักวชิาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา

14.30 น. – 16.00 น.     บรรยาย เตรียมความพร้อมธรุกิจ SE สู่ตลาดต่างประเทศ          ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้า

         ระหวา่งประเทศ

13.00 น. – 14.30 น.     บรรยาย ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธรุกิจ SE

10.30 น. – 12.00 น.     บรรยาย ต่อยอดธรุกิจด้วยหลักประกันทางธรุกิจ

วันพฤหัสบดทีี่ 30 พ.ย. 2560

วนั เดือน ปี กิจกรรม วทิยากร

         นางสาวชัญญา ปัญญาก าพลผู้ช่วย

ก าหนดการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร Social Enterprise : Giving and Sharing Society

 กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพกลุม่ธรุกิจชมุชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE)

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องแซฟไฟร ์โรงแรมรชิมอนด ์จ.นนทบุรี









        


