รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วงที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจการค้าหัตถกรรม
(Craft Business Incubation Program) ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ สกุล
นาง สุชฎา คล่องนักรบ
นางสาว ภัทรมน เกิดสมพงษ์
นาง พิสมัย ผุยพรม
นาย ธิติปวินท์ ทัษน์ชัยคมน์
นางสาว จุฑาทิพ ไชยสุระ
นาง รัชดา หนองบัว
นาย นครินทร์ ยาโน
นาย ดารงศักดิ์ แปลงเงิน
นางสาว ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
นาย ณัฐวุฒิ พลเหิม
นางสาว นริสา เชยวัดเกาะ
นาง ศรีลัย เตชรังษ์
นางสาว ศิริวรรณ สุขขี
นางสาว ธิดา จินดาพันธ์
นาย จริญ โสพรรณตระกูล
นางสาว พิมพ์วลัญ์ สุดาจันทร์
นางสาว รัตติกาล เพ็ชรรัตน์
นาย เอนก เสนาะจิตร
นางสาว ทัญกานร์ ยานะโส
นาย พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด
นางสาว สมยศ สวัสดี
นาย สมจินตนา นิ่มสุวรรณ
นาง เมตตา ขาสมบัติ
นาง กีรณุช สุทธิพันธุ์
นางสาว มัลลิกา สงเคราะห์
นาย จิระพงษ์ เดชรัตน์
นาง ภูษณิศา ร่มรุกข์
นาง จิรวัฒน์ มหาสาร

ตราสินค้า
MAKA
MON-HA-SU
Maingern
Thitipawin
JUTATIP
วิลาน
YANO
Fingertell
Khaisaeng Handmade
ขวัญเงิน
นริสา เชยวัดเกาะ
ศรีลัย เตชรังษ์
Sukkee Handicraft
SUREENAKA / SIRATA
Panjasin
Sutarcotton
ปุณณ์ปัณณ์
Panawan พนาวัลย์/Sava ซาวา
ฝ้ายเชิงดอย
Bangkokpuppet
Reborn
Fabbiz
MATHA
ปอณบาติก (Pound Batik)
Mullika
CERAPHON
ภูษณิศา ร่มรุกข์
CHAKSARN
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจการค้าหัตถกรรม
(Craft Business Incubation Program) ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ สกุล
นาง ภัสสร์วี โคะดากะ
นางสาว อรุณลักษณ์ สูทสภา
นาย ปิยะ สุวรรณพฤกษ์
นาง ธนภัทร เจริญรังสรรค์
นางสาว นภารัตน์ ทองเสภี
นางสาว จุฬาลักษณ์ สุขเกษม
นางสาว สรัญญา สายศิริ
นาง นภัต ตันสุวรรณ
นางสาว จิตนภา โพนะทา
นางสาว ธนินทร์ธร รักษาวงศ์
นางสาว อนัญญา เค้าโนนกอก
นาย อุทัย เจียรศิริ
นาย พงษ์พันธุ์ ไชยนิล
นาย สุวิทย์ แก้วจันทร์
นาย ณัฐพล นันทะสุธา
นาย ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์
นางลาดวน นันทะสุทา
(วนัสนันท์ ปวงวัฒนา - ผู้แทน)
นาย อภิชาติ คาเกษม
นาย ธงชัย สายแสงจันทร์
นาง มุกดา มุ่งกระทุ่งกลาง
นาง ปิยรัตน์ ภาคศิริ
นาง รุจาภา เนียนไธสง
นาย ภูชิต สิทธิยา
นาง พัชรพร พรวนทอง
นาย วชิรวิชย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน
นางสาว นัชฎาภรณ์ พรหมสุข
นาง พิระ ประเสริฐก้านตง
นาย ชาญชัย ชานาญไพร
นางสาว วงเดือน อุดมเดชาเวทย์
นาง กิตญากรณ์ จันทะมาตย์
นาง ธิดารัตน์ ภูมูลเมือง

ตราสินค้า
Folkcharm
Munzaa
ศรียะลาบาติก
ขา-ชา
Naparat
พินผ้าฝ้าย
ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ (P.Ben Thailand)
KRAM-HUG
AT PRAEWA
ดาหลาบาติก
หนองบัวแดง
เครื่องถมครูอุทัย
BAAN DIN MORN
สุวิทย์ แก้วจันทร์
ณัฐพล นันทะสุธา
ทวิทรัพย์ นามขจรโรจน์
แม่ลาดวน
อภิชาติ
กลุ่มเรือจาลองฉลอมชายฝั่ง
indy g
Racha
รุจาภา
kikphafai
ฝ้ายโนนยาง
วชิรวิชย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน
Natchadaphon
พิระอินดิโก้คราม
ไหมชลบถ
วงเดือน อุดมเดชาเวทย์
กิตญากรณ์ จันทะมาตย์
พันภูษา
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจการค้าหัตถกรรม
(Craft Business Incubation Program) ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ สกุล
นาง อุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ
นาง ภารดี วงค์ศรีจันทร์
นาง เนาวรัตน์ บันสิทธิ์
นาย มีชัย แต้สุจริยา
นางสาว อุไร สัจจะไพบูลย์
นาง กนกพร ทาไกรเนตร
นาย วัชระ นกอักษร
นาง พนิดา แต้มจันทร์
นางสาว ณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี
นางสาว ภัสสรา สัจจะไพบูลย์

ตราสินค้า
ต้นเทียนไหมไทย
U-thong quilts
เนาวรัตน์ บันสิทธิ์
มีชัย แต้สุจริยา
“Hattra” “Bluetale “ “Tie Thai”
Proud to be thai, ธุปแต้มดินเผา
เครื่องถมนคร
ศ.หลังสวน เบญจรงค์
ARAYA
PASSARA

หมายเหตุ :
1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส่งแบบตอบรับการยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาเข้ารับคาปรึกษากับทีมที่ปรึกษาระหว่างการเข้ารับ
การอบรมได้
5. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการอบรมแต่ละช่วง จึงจะ
มีสิทธิ์ได้รับการพิจาณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ ศ.ศ.ป. กาหนด ให้เป็นแบรนด์หัตถศิลป์ต้นแบบ และ
นาเสนอผลงาน “Brand Launching @ Craft Bangkok 2019”
---------------------------------------------------------------------ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 3536 7054 ถึง 6 ต่อ 1352
โทรสาร 0 3536 7051
e-mail: chuthaphon.b@sacict.or.th

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ช่วงที่ 1
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรทำธุรกิจกำรค้ำหัตถกรรม
(CRAFT BUSINESS INCUBATION PROGRAM)
ระหว่ำงวันที่ 5-8 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องลำยขิด ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
วันอังคำรที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ
กิจกรรม
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.
พิธีเปิดกำรอบรม
09.00 - 12.00 น.
หัวข้อ “กำรสร้ำงแบรนด์ให้ทรงพลัง (Creating Powerful Brand)”
โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัช
คณบดี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “ทำควำมเข้ำใจแบรนด์ผ่ำนแนวคิดทำงกำรตลำด (A Plot of
Marketing in Branding)”
โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Expert Brand Strategist และผู้อานวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันพุธที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “กำรออกแบบเส้นทำงกำรสร้ำงแบรนด์ให้ตอบโจทย์ (Creating
the Brand Journey: Branding in Action)”
โดย คุณดลชัย บุณยรัตเวช
ประธานบริษัท บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) จากัด
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “กำรออกแบบกำรสื่อสำรแบรนด์ผ่ำนกำรเล่ำเรื่อง (Creating the
Brand Story Compelling: Story Telling)”
โดย ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “กำรสร้ำงคุณค่ำของแบรนด์ผ่ำนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ (Create
Brand Experience: Tactics, Quick Win, Idea generation)”
โดย คุณอนุชิต ปัญญำวัชระ
Director of New Possibilities บริษัท ยินดีดีไซน์ จากัด
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “กำรสร้ำงคุณค่ำของแบรนด์ผ่ำนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ (Create
Brand Experience: Tactics, Quick Win, Idea generation)”
โดย ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จากัด (บริษัท ที่ปรึกษา
ทางการตลาดครบวงจรในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป)
วันศุกร์ที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ทีมที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรม ช่วงที่ 2
16.00 น.
ปิดการอบรม
หมายเหตุ :
1. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30 - 14.45 น.
2. กาหนดการวัน เวลา และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทีมที่ปรึกษำ
1. คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข Expert Brand Strategist และ ผู้อานวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการวิจัยตลาด
3. คุณเทพฤทธิ์ วิชยสิริ Senior Manager Company AR research BU, Advanced Research Group,
Ltd. Deputy BU head, Marketing Research Services
4. คุณณัฐศรุตน์ สุขุมานันท์ Marketing Communications Manager, Vespiario (Thailand) & Burn
Rubber
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แบบตอบรับการยืนยันเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วงที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจการค้าหัตถกรรม
(Craft Business Incubation Program) ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562
ณ ห้องลายขิด ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
เนื่องจากท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจการค้า
หัตถกรรม (Craft Business Incubation Program) ประจาปี 2562 ช่ว งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม
2562 ณ ห้องลายขิด ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอให้ ท่านยืนยันสิทธิ์
ในการเข้าร่วมโครงการ ด้านล่างนี้
ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................
ชื่อแบรนด์ .................................................. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทาธุรกิจ
การค้าหัตถกรรม (Craft Business Incubation Program) ในการนี้ข้าพเจ้า
 ยืนยันการเข้าร่วม
 ไม่เข้าร่วม โปรดระบุเหตุผล ...................................................................................................
หรือส่งแบบตอบรับออนไลน์มายัง QR Code :

ลงชื่อ
______________________
(

)
โปรดเขียนตัวบรรจง

กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ศ.ศ.ป. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 3536 7054 ถึง 6 ต่อ 1352
โทรสาร 0 3536 7051 e-mail: chuthaphon.b@sacict.or.th

