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กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอเชิญทานผูประกอบการ นักออกแบบ ผูผลิต 
และผูสงออกสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ สมัครเขารวมกิจกรรม ภายใตโครงการเตรียมความพรอม
ผูประกอบการสินคาอัญมณ�และเครื่องประดับ ป 2561 THAI JEWELRY TRAINING SERIES 2018 ดังน�้

กิจกรรมที่ 1: การบรรยาย/สัมมนา/การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น JEWELRY TRENDS FOCUS

เพื ่อเปดโอกาสใหผู ประกอบการไทยไดศึกษาขอมูลแนวโนมสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับในดานตางๆ
จากผูเชี ่ยวชาญในธุรกิจเครื ่องประดับ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค 
การสรางแบรนด เทคโนโลยีทางการผลิต การจัดแสดงสินคา การตลาดดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผู กอตั ้งแบรนดเครื ่องประดับชั ้นนำของไทยและตางประเทศ เพื่อเพิ �มพูนความรู 
ในการดำเนินธุรกิจอัญมณ�และเครื ่องประดับในมิติตางๆ แบบรอบดาน

กิจกรรม JEWELRY TRENDS FOCUS กำหนดจัดระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนสิงหาคม 2561
จำนวน 8 ครั ้ง (80 ที่นั �ง/ครั ้ง) ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ดังน� ้

• SEMINAR 1: JEWELRY DESIGN TRENDS 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. 
• SEMINAR 2: JEWELRY CRAFT TRENDS 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. 
• SEMINAR 3: MARKET & CONSUMER TRENDS 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. 
• SEMINAR 4: BRANDING TRENDS  4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. 
• SEMINAR 5: INNOVATION/PRODUCTION TRENDS 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. 
• SEMINAR 6: SHOWCASE TRENDS  8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
• SEMINAR 7: DIGITAL MARKETING TRENDS 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
• SEMINAR 8: CONTENT MARKETING TRENDS 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.

กิจกรรมที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท CREATIVE JEWELRY

PROJECT เพื ่อพัฒนาทักษะผูประกอบการสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะ
เจาะลึกดานการพัฒนาสินคา การตลาด และการสรางแบรนดแบบครบวงจร โดยแยกออกเปน
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) อาทิ กระบวนการทางดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ
ที่ถูกตอง การใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุนการตลาด การวิเคราะหความตองการ
ของตลาดเปาหมายและการนำไปปรับใช รวมถึงการฝกฝนและพัฒนาดานการเพิ�มมูลคาใหกับสินคา
2) การใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท (CONSULTATION) ดานการวิเคราะหศักยภาพผูประกอบการ 
การวิเคราะหตลาด การวางแผนการพัฒนาสินคา การสรางโจทยความตองการของสินคาของกลุมลูกคา
เปาหมายในอนาคต การพัฒนาแบบวาด (Sketch) การสรางตนแบบสินคา (Prototype) และการรังสรรค
เครื ่องประดับเปนคอลเลคชั�น (Collection) พรอมการจัดเตรียมแผนการจัดแสดงผลงาน

กิจกรรม CREATIVE JEWELRY PROJECT กำหนดจัดระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2561 
โดยคัดเลือกผูประกอบการ จำนวน 40 ราย เพื่อเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง และ
การใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท จำนวน 5 ครั้ง - ใหคำปรึกษาครั ้งละ 30 นาที/บริษัท) ณ อาคาร
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
และรวมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ ภายในงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 
(กันยายน 2561) ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธาน� ดังน�้

• CONSULTATION 1: INTRODUCTION 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
• WORKSHOP 1: DESIGN PROCESS  23 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
• CONSULTATION 2: DESIGN DEVELOPMENT 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
• WORKSHOP 2: CONSUMER INSIGHT 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
• CONSULTATION 3: PROTOTYPING I  18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
• WORKSHOP 3: VALUE CREATION  22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
• CONSULTATION 4: PROTOTYPING II 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
• CONSULTATION 5: NEW COLLECTION 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
• PROJECT SHOWCASE AT THE 62ND BGJF 7-10 กันยายน 2561 

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

THAI JEWELRY TRAINING SERIES 2018

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

โปรดศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมตางๆ ตามเอกสารแนบ

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย 
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
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Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce cordially invites 

gems and jewelry designers, manufacturers, and exporters to join the THAI JEWELRY 

TRAINING SERIES 2018;  which includes:

ACTIVITY 1:  JEWELRY TRENDS FOCUS SEMINARS

JEWELRY TRENDS FOCUS  is the top industry learning platform where Thai entrepreneurs 

can access valuable knowledge and insights from industry experts, including top jewelry 

makers, and founders from Thailand and the world, on topics ranging from the latest 

trends, product designs, consumer behavior, branding, digital and content marketing, 

as well as production and innovation trends and showcases.   

JEWELRY TRENDS FOCUS  Series is scheduled to be held over 8 sessions (80 seats per 

session) from February to August 2018, at Oriental Residences, Wireless Road, Bangkok.

• SEMINAR 1: JEWELRY DESIGN TRENDS 6 February 2018 12.30-16.00 Hrs. 

• SEMINAR 2: JEWELRY CRAFT TRENDS 7 February 2018 12.30-16.00 Hrs. 

• SEMINAR 3: MARKET & CONSUMER TRENDS 3 May 2018 12.30-16.00 Hrs. 

• SEMINAR 4: BRANDING TRENDS  4 May 2018 12.30-16.00 Hrs. 

• SEMINAR 5: INNOVATION/PRODUCTION TRENDS 7 June 2018 12.30-16.00 Hrs. 

• SEMINAR 6: SHOWCASE TRENDS  8 June 2018 12.30-16.00 Hrs.

• SEMINAR 7: DIGITAL MARKETING TRENDS 2 August 2018 12.30-16.00 Hrs.

• SEMINAR 8: CONTENT MARKETING TRENDS 3 August 2018 12.30-16.00 Hrs.

ACTIVITY 2:  CREATIVE JEWELRY PROJECT WORKSHOP AND CONSULTATION

The capabilities development project aims to increase the skill sets of gems and 

jewelry makers by offering deep dives into comprehensive product design development, 

marketing and brand building.

1) Workshop – to provide hands on experience focusing on design process, prototyping, 

target market analysis as well as value creation and product design development.

2) Consultation – on market analysis, design development, sketching, prototypes,

product development plan and the development of new collections and showcases.

CREATIVE JEWELRY PROJECT  will be held from March to September 2018, by 

shortlisting 40 entrepreneurs to join three workshops and five consultation sessions 

(consultation: 30 minutes per company) at Department of International Trade Promotion,

Ratchadaphisek Road, Bangkok. The participating entrepreneurs will take part in 

a product showcase at the Bangkok Gems and Jewelry Fair 62nd Edition in September

2018, at the Challenger Hall, IMPACT Muang Thong Thani. 

• CONSULTATION 1: INTRODUCTION 22 March 2018 09.00-17.00 Hrs.

• WORKSHOP 1: DESIGN PROCESS  23 March 2018 12.30-16.00 Hrs.

• CONSULTATION 2: DESIGN DEVELOPMENT 5 April 2018 09.00-17.00 Hrs.

• WORKSHOP 2: CONSUMER INSIGHT 17 May 2018 12.30-16.00 Hrs.

• CONSULTATION 3: PROTOTYPING I  18 May 2018 09.00-17.00 Hrs.

• WORKSHOP 3: VALUE CREATION  22 June 2018 12.30-16.00 Hrs.

• CONSULTATION 4: PROTOTYPING II 6 July 2018 09.00-17.00 Hrs.

• CONSULTATION 5: NEW COLLECTION 17 August 2018 09.00-17.00 Hrs.

• PROJECT SHOWCASE AT THE 62ND BGJF 7-10 September 2018

Remark: The organizer reserves the right to change the details of these activities without prior notice. Latest update: 22 January 2018.

THAI JEWELRY TRAINING SERIES 2018

Admission is free

Activity details can be obtained 

from the accompanying document.

For more information:

Tel: 0 2513 8545

E-mail: event@mute.co.th

Organized by 

Department of International

Trade Promotion,

Ministry of Commerce
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: 
ขั ้นที ่ 1) สงใบสำรองที่นั �ง
ทางอีเมล: event@mute.co.th
ขั ้นที ่ 2) กรุณาแอดไลน
LINE ID: eventmute 
ขั้นที่ 3) ผูจัดจะแจงผลการสำรอง
ที่นั �งของผูสมัคร สำหรับ
กิจกรรมครั ้งที ่ 1-2 
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2561 ผานทางโปรแกรม LINE
ขั้นที่ 4) สำหรับกิจกรรม
ครั ้งที ่ 3-8 เมื ่อใกลกำหนด
จัดงาน ผูจัดจะใช LINE เปน
ชองทางในการติดตอและยืนยัน
การเขารวมฯ กับผูสมัครอีกครั้ง

ปดรับสมัครสำหรับ
กิจกรรมครั ้งที ่ 1-2
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 
หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม

ปดรับสมัครสำหรับ
กิจกรรมครั ้งที ่ 3-8
กอนเวลาจัดกิจกรรม
72 ชั �วโมง หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

EXPLORE THE LATEST TRENDS FOR YOUR BUSINESS

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอเชิญทานผูประกอบการ นักออกแบบ ผูผลิต 
และผูสงออกสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ สมัครเขารวม กิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา/การประชุม
หารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น JEWELRY TRENDS FOCUS ภายใตโครงการเตรียมความพรอม
ผูประกอบการสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ ป 2561 เพื่อเปดโอกาสใหผู ประกอบการไทยไดศึกษา
ขอมูลแนวโนมสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับในดานตางๆ จากผูเชี ่ยวชาญในธุรกิจเครื ่องประดับ 
อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค การสรางแบรนด เทคโนโลยีทางการผลิต 
การจัดแสดงสินคา การตลาดดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผู กอตั ้งแบรนดเครื ่องประดับ
ชั ้นนำของไทยและตางประเทศ เพื่อเพิ �มพูนความรู ในการดำเนินธุรกิจอัญมณ�และเครื ่องประดับในมิติตางๆ 
แบบรอบดาน

กำหนดการจัดกิจกรรม
กิจกรรม JEWELRY TRENDS FOCUS กำหนดจัดระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนสิงหาคม 2561
จำนวน 8 ครั ้ง (80 ที่นั �ง/ครั ้ง) ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ดังน� ้

ขอกำหนด
• ใบสำรองที่นั �ง 1 ชุด ใชสำหรับผู สมัคร 1 รายเทานั ้น หากประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมมากกวา
 1 ราย โปรดกรอกใบสำรองที่นั �งชุดใหม และสงเพิ �มเติม
• ผู จัดขอจำกัดสิทธิ ์ ์ในการสมัครเขารวมกิจกรรมสัมมนา ไมเกิน 5 ราย/บริษัท/ครั ้ง

คุณสมบัติของผูสมัคร มีสถานะอยางใดอยางหนึ�ง ดังน� ้
• ผู ประกอบการ ผู ผลิตและผูสงออกสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับจากภาคอุตสาหกรรมอัญมณ�
 และเครื ่องประดับ ประเภท OEM, ODM, OBM, SMEs
• นักออกแบบสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับจากภาคอุตสาหกรรมอัญมณ�และเครื ่องประดับ
• ผู สนใจเขาสู การประกอบธุรกิจสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ
• ผู ผลิตและผูประกอบการสินคาและบริการที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมอัญมณ�และเครื ่องประดับ
• ผู สนใจทั�วไป และสาธารณชน
• คณาจารย นิสิต และนักศึกษา 
• สื ่อมวลชน

SEMINAR 1:  JEWELRY DESIGN TRENDS
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

SEMINAR 2:  JEWELRY CRAFT TRENDS
วันพุธที ่ 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

SEMINAR 3:  MARKET & CONSUMER TRENDS
วันพฤหัสบดีที ่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

SEMINAR 4:  BRANDING TRENDS
วันศุกรที ่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

SEMINAR 5:  INNOVATION/PRODUCTION TRENDS
วันพฤหัสบดีที ่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3 

SEMINAR 6:  SHOWCASE TRENDS 
วันศุกรที ่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3 

SEMINAR 7:  DIGITAL MARKETING TRENDS
วันพฤหัสบดีที ่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

SEMINAR 8:  CONTENT MARKETING TRENDS
วันศุกรที ่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

รายชื่อวิทยากรสำหรับกิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา/การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

ชาคริต จันทรรุ งสกุล 
ผูกอตั้ง FireOneOne

และผูเชี่ยวชาญดานอัญมณ�

ยลวารี สัตยนาวิน
ดีไซเนอรและผูกอตั้ง
แบรนด Yolwaree 

และ Haus of Jewelry

ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
ผูเชี่ยวชาญดาน 

Digital Marketing 
และอาจารยดานการสื่อสาร

การตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ธิดารินทร ศรีสุข
และชวนันท ทองพูล
ดีไซเนอรและผูกอตั้ง

แบรนด Good After Nine

Matthew Campbell
Laurenza

ดีไซเนอรและ
ผูกอตั้งแบรนด 

M.C.L. by Matthew
Campbell Laurenza

ชนกนันท มุกดาพงศธร
ผูเชี่ยวชาญดานแฟชั�น

ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ
ผูอำนวยการดานนวัตกรรม

และบริหารงานวิจัย
บริษัท พีคฌาน จำกัด

สุพัจนา ลิ �มวงศ
ดีไซเนอรและ

ผูกอตั้งแบรนด 
La Orr

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ 
นักออกแบบ อาจารย 
และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

สินคาอัญมณ�
และเครื่องประดับ

จรรยาพร ทองไทย
ดีไซเนอรและ
ผูกอตั้งแบรนด
O Thongthai

ดร.ฐิติพร สงวนปยะพันธ 
ผูอำนวยการฝายการตลาด

และประชาสัมพันธ
บริษัท เซตเต เพคคาติ จำกัด

และผูอำนวยการศูนยสรางสรรค
องคความรูดานลักชัวรี่ 

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 

ภิรดา เสน�วงศ ณ อยุธยา
ดีไซเนอรและ

หนึ�งในผูกอตั้งแบรนด
Trimode

ผศ.ดร.บุญรัตน โลหวงศวัฒน
ผูชวยคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จิตรกานต บรรเทิงไพบูลย 
ดีไซเนอรและผูกอตั้ง
แบรนด Jittrakarn

และอาจารยประจำภาควิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรียดารา ลัมพสาระ
กรรมการผูจัดการ
QVM Academy 

และผูเชี่ยวชาญดาน
Visual Merchandise

ปกรณ วงษกิตติไกรวัล
ดีไซเนอรและผูกอตั้ง

แบรนด Missile



กำหนดการ

การบรรยาย/สัมมนา/และการประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

JEWELRY TRENDS FOCUS
ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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SEMINAR 1:  JEWELRY DESIGN TRENDS

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. พิธีเปดกิจกรรม
  โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
13.15-13.45 น. การบรรยายชวงที ่ 1: From Global to Local Perspectives มองโลก มองไทย 
  โดย Matthew Campbell Laurenza ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด 
  M.C.L. by Matthew Campbell Laurenza
  ดำเนินรายการและแปลภาษา โดย ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ 
  หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื ่องประดับ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.45-14.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: Global Fashion Jewelry Trends 2019 
  เจาะเทรนดเครื ่องประดับแฟชั�นตลาดโลก ประจำป 2562 
  โดย ชนกนันท มุกดาพงศธร ผูเชี ่ยวชาญดานแฟชั�น
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00-15.45 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

SEMINAR 2:  JEWELRY CRAFT TRENDS

วันพุธที ่ 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยายชวงที ่ 1: Craftsmanship; A Key to Success  
  พลังแหงหัตถศิลปกับธุรกิจจิลเวอรี
  โดย ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ ผูอำนวยการดานนวัตกรรมและบริหารงานวิจัย
  บริษัท พีคฌาน จำกัด 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด La Orr: หัตถศิลปกับอัตลักษณไทย
  โดย สุพัจนา ลิ �มวงศ ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด 
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561
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SEMINAR 3:  MARKET & CONSUMER TRENDS

วันพฤหัสบดีที ่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยายชวงที ่ 1: The New Niche; Inspiring Modern Millennials 
  สองคนยุคมิลเลนเน�ยล สรางแบรนดครองใจผูบริโภค
  โดย รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ นักออกแบบ อาจารย และที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  สินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด O Thongthai: เครื ่องประดับกับคนรุ นใหม
  โดย จรรยาพร ทองไทย ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

SEMINAR 4:  BRANDING TRENDS

วันศุกรที ่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยาย ชวงที ่ 1: Luxury Brand Management
  แนวทางบริหารแบรนดเครื ่องประดับและการสรางภาพลักษณ
  โดย ดร.ฐิติพร สงวนปยะพันธ ผูอำนวยการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ
  บริษัท เซตเต เพคคาติ จำกัด (แบรนด Sette Peccati) และผูอำนวยการ
  ศูนยสรางสรรคองคความรู ดานลักชัวรี ่ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด Trimode: เทคนิคการสรางความเปนตัวตน
  โดย ภิรดา เสน�วงศ ณ อยุธยา ดีไซเนอรและหนึ�งในผูกอตั ้ง
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

SEMINAR 5:  PRODUCTION TRENDS

วันพฤหัสบดีที ่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยาย ชวงที ่ 1: A Game Changer for Jewelry Manufacturing
  สุดยอดนวัตกรรมปฎิวัติวงการเครื ่องประดับ
  โดย ผศ.ดร.บุญรัตน โลหวงศวัฒน ผูชวยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด Jittrakarn: นวัตกรรมกับเครื ่องประดับ
  โดย จิตรกานต บรรเทิงไพบูลย ดีไซเนอรและผู กอตั ้ง
  และอาจารยประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมศาสตร
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561



9/21

SEMINAR 6:  SHOWCASE TRENDS

วันศุกรที ่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยายชวงที ่ 1: Make It Pop: Ultimate Plan for Trade Fair, 
  Showcase and Point of Purchase Display 
  เทคนิคการนำเสนอผลงานในงานแสดงสินคาและจุดจำหนาย
  โดย ปรียดารา ลัมพสาระ กรรมการผูจัดการ QVM Academy 
  และผูเชี ่ยวชาญดาน Visual Merchandise
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด Missile: กลยุทธการจัดวางสินคาเพื ่อการสื ่อสารแบรนด
  โดย ปกรณ วงษกิตติไกรวัล ดีไซเนอรและผู กอตั ้ง
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

SEMINAR 7:  DIGITAL MARKETING TRENDS

วันพฤหัสบดีที ่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยายชวงที ่ 1: Online Marketing Ideas for Jewelers 
  หัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน
  โดย ชาคริต จันทรรุ งสกุล ผูกอตั ้ง FireOneOne และผูเชี ่ยวชาญดานอัญมณ�
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด Yolwaree และ Haus of Jewelry: กลยุทธการตลาดออนแอนดออฟไลน
  โดย ยลวารี สัตยนาวิน ดีไซเนอรและผู กอตั ้ง
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

SEMINAR 8:  CONTENT MARKETING TRENDS

วันศุกรที ่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. การบรรยาย ชวงที ่ 1: Make It Happen: Social Media and Content
  for Jewelry Business สรางเน� ้อหาออนไลนใหเกิดประสิทธิผล
  โดย ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง ผูเชี ่ยวชาญดาน Digital Marketing 
  และอาจารยดานการสื ่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.15-15.15 น. กิจกรรมตอเน� �อง
15.15-15.45 น. การบรรยายชวงที ่ 2: กรณ�ศึกษาแบรนดกลุ มเปาหมายใหม (Niche Market)
  แบรนด Good After Nine: กลยุทธการสราง Digital Content
  โดย ธิดารินทร ศรีสุข และชวนันท ทองพูล ดีไซเนอรและผู กอตั ้ง
15.45-16.00 น. ชวงถาม-ตอบ
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แผนที่ของสถานที่จัดกิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา/การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ กรุงเทพฯ 

110 ถนนวิทยุ ลุมพิน� ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท: 0 2125 9000

กิจกรรมครั ้งที ่ 1-2 

ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2

กิจกรรมครั ้งที ่ 3-8

ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3



11/21

ใบสำรองที่นั �งกิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา/การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน  คำนำหนา: นาย | นาง | นางสาว | อื ่นๆ (โปรดระบุ)

ชื่อ:      นามสกุล:

ตำแหนง:    หนวยงาน:

โทรศัพท:    โทรศัพทเคลื ่อนที่:

อีเมล:     LINE ID:

ประเภทสินคา/บริการ:   แบรนด:

ขาพเจามีความประสงคที ่จะสำรองที่นั �งเขารวม กิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา/การประชุมหารือ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น JEWELRY TRENDS FOCUS จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ดังน� ้

ลงชื ่อ

(………………………………………………………..)

วันที ่ ……………………………………………………

� SEMINAR 1:  JEWELRY DESIGN TRENDS
  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

� SEMINAR 2:  JEWELRY CRAFT TRENDS
  วันพุธที ่ 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองโอเรียนเต็ลรูม ชั ้น 2  

� SEMINAR 3:  MARKET & CONSUMER TRENDS
  วันพฤหัสบดีที ่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

� SEMINAR 4:  BRANDING TRENDS
  วันศุกรที ่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

� SEMINAR 5:  INNOVATION/PRODUCTION TRENDS
  วันพฤหัสบดีที ่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3 

� SEMINAR 6:  SHOWCASE TRENDS 
  วันศุกรที ่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3 

� SEMINAR 7:  DIGITAL MARKETING TRENDS
  วันพฤหัสบดีที ่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

� SEMINAR 8:  CONTENT MARKETING TRENDS
  วันศุกรที ่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองเวสต วิง ชั ้น 3

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: 
ขั ้นที ่ 1) สงใบสำรองที่นั �ง
ทางอีเมล: event@mute.co.th
ขั ้นที ่ 2) กรุณาแอดไลน
LINE ID: eventmute 
ขั้นที่ 3) ผูจัดจะแจงผลการสำรอง
ที่นั �งของผูสมัคร สำหรับ
การสัมมนาครั ้งที ่ 1-2 
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2561 ผานทางโปรแกรม LINE
ขั้นที่ 4) สำหรับการสัมมนา
ครั ้งที ่ 3-8 เมื ่อใกลกำหนด
จัดงาน ผูจัดจะใช LINE เปน
ชองทางในการติดตอและยืนยัน
การเขารวมฯ กับผูสมัครอีกครั้ง

ปดรับสมัครสำหรับ
การสัมมนาครั ้งที ่ 1-2
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 
หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม

ปดรับสมัครสำหรับ
การสัมมนาครั ้งที ่ 3-8
กอนเวลาจัดกิจกรรม
72 ชั �วโมง หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

ขอกำหนด
• ใบสำรองที่นั �ง 1 ชุด ใชสำหรับผู สมัคร 1 รายเทานั ้น หากประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมมากกวา
 1 ราย โปรดกรอกใบสำรองที่นั �งชุดใหม และสงเพิ �มเติม
• ผู จัดขอจำกัดสิทธิ ์ ์ในการสมัครเขารวมกิจกรรมสัมมนา ไมเกิน 5 ราย/บริษัท/ครั ้ง



GEMS & JEWELRY
PRODUCT DESIGN
DEVELOPMENT
WORKSHOP

www.bkkgems.com
www.ditp.go.th
www.thaitradefair.com
Facebook: bangkokgemso�cial
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: 
ขั ้นที ่ 1) สงใบสมัครพรอม
เอกสารหลักฐานที่ระบุ
ทางอีเมล: event@mute.co.th
ขั ้นที ่ 2) กรุณาแอดไลน
LINE ID: eventmute 
ขั้นที่ 3) ผูจัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติของผูสมัคร
และแจงผลการคัดเลือกแกผูผาน
เขารอบแรก ภายในวันที่ 
12 มีนาคม 2561 ผานทาง
โปรแกรม LINE
ขั้นที่ 4) ผูผานเขารอบแรก 
นำเสนอความเปนมาและ
ภาพลักษณของแบรนด 
ในรูปแบบ Slide Presentation
พรอมจัดแสดงตัวอยางสินคา
ตอหนาคณะกรรมการ
รายละ 3 นาที ในวันที่
16 มีนาคม 2561 ตามเวลา
ที่ผูจัดนัดหมาย ณ หองประชุม 1
ชั้น 1 อาคารกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก 
ขั้นที่ 5) ผูจัดแจงผลผูผาน
การคัดเลือกเขารวมกิจกรรม
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ปดรับสมัคร
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

UNLEASH YOUR TRUE POTENTIAL

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอเชิญทานผูประกอบการ โดยเฉพาะผูรวมงาน 
(Exhibitor) งานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ป 2561 
นักออกแบบ ผูผลิต และผูสงออกสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ สมัครเขารวม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท CREATIVE JEWELRY PROJECT เพื ่อพัฒนาทักษะผูประกอบการ
สินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับในการดำเนินธุรกิจในลักษณะเจาะลึก ดานการพัฒนาสินคา การตลาด 
และการสรางแบรนดแบบครบวงจร โดยแยกออกเปน
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) อาทิ กระบวนการทางดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบ
ที่ถูกตอง การใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุนการตลาด การวิเคราะหความตองการ
ของตลาดเปาหมายและการนำไปปรับใช รวมถึงการฝกฝนและพัฒนาดานการเพิ�มมูลคาใหกับสินคา
2) การใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท (CONSULTATION) ดานการวิเคราะหศักยภาพผูประกอบการ 
การวิเคราะหตลาด การวางแผนการพัฒนาสินคา การสรางโจทยความตองการของสินคาของกลุมลูกคา
เปาหมายในอนาคต การพัฒนาแบบวาด (Sketch) การสรางตนแบบสินคา (Prototype) และการรังสรรค
เครื ่องประดับเปนคอลเลคชั�น (Collection) พรอมการจัดเตรียมแผนการจัดแสดงผลงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม
กิจกรรม CREATIVE JEWELRY PROJECT กำหนดจัดระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2561 
โดยคัดเลือกผูประกอบการ จำนวน 40 ราย เพื่อเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง และ
การใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท จำนวน 5 ครั้ง - ใหคำปรึกษาครั ้งละ 30 นาที/บริษัท) ณ อาคาร
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
และรวมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ ภายในงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 
(กันยายน 2561) ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธาน� ดังน�้

CONSULTATION 1:  INTRODUCTION
วันพฤหัสบดีที ่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

WORKSHOP 1:  DESIGN PROCESS
วันศุกรที ่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

CONSULTATION 2:  DESIGN DEVELOPMENT
วันพฤหัสบดีที ่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

WORKSHOP 2:  CONSUMER INSIGHT
วันพฤหัสบดีที ่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

CONSULTATION 3:  PROTOTYPING I
วันศุกรที ่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

WORKSHOP 3:  VALUE CREATION 
วันศุกรที ่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

CONSULTATION 4:  PROTOTYPING II
วันศุกรที ่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

CONSULTATION 5:  NEW COLLECTION
วันศุกรที ่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1

PROJECT SHOWCASE AT THE 62 ND BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR
วันศุกรที ่ 7 - วันจันทรที ่ 10 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธาน�

GEMS & JEWELRY
PRODUCT DESIGN
DEVELOPMENT
WORKSHOP
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: 
ขั ้นที ่ 1) สงใบสมัครพรอม
เอกสารหลักฐานที่ระบุ
ทางอีเมล: event@mute.co.th
ขั ้นที ่ 2) กรุณาแอดไลน
LINE ID: eventmute 
ขั้นที่ 3) ผูจัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติของผูสมัคร
และแจงผลการคัดเลือกแกผูผาน
เขารอบแรก ภายในวันที่ 
12 มีนาคม 2561 ผานทาง
โปรแกรม LINE
ขั้นที่ 4) ผูผานเขารอบแรก 
นำเสนอความเปนมาและ
ภาพลักษณของแบรนด 
ในรูปแบบ Slide Presentation
พรอมจัดแสดงตัวอยางสินคา
ตอหนาคณะกรรมการ
รายละ 3 นาที ในวันที่
16 มีนาคม 2561 ตามเวลา
ที่ผูจัดนัดหมาย ณ หองประชุม 1
ชั้น 1 อาคารกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก 
ขั้นที่ 5) ผูจัดแจงผลผูผาน
การคัดเลือกเขารวมกิจกรรม
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ปดรับสมัคร
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

CREATE A UNIQUE BRAND THAT INSPIRES

กิจกรรมน�้เหมาะสำหรับ
• ผู ประกอบการสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ ในการเตรียมความพรอม เพื่อเขารวมงานแสดงสินคา
 อัญมณ�และเครื ่องประดับ และดำเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ
• นักออกแบบสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับที่ตองการเสริมทักษะดานการตลาดและการสรางแบรนด

คุณสมบัติของผูสมัคร มีสถานะอยางใดอยางหนึ�ง ดังน� ้
• ผู รวมงาน (Exhibitor) งานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) 
 ป 2561 (ครั ้งที ่ 61 เดือนกุมภาพันธ 2561 และ/หรือ ครั ้งที ่ 62 เดือนกันยายน 2561)
• ผู ที ่มีประสบการณรวมงาน (Exhibitor) งานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ (Bangkok Gems 
 & Jewelry Fair) ในอดีต (ครั ้งที ่ 60 เดือนกันยายน 2560 และครั ้งกอนหนา)
• ผู ประกอบการ ผู ผลิตและผูสงออกสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับจากภาคอุตสาหกรรมอัญมณ�
 และเครื ่องประดับ ประเภท OEM, ODM, OBM, SMEs
• นักออกแบบสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับจากภาคอุตสาหกรรมอัญมณ�และเครื ่องประดับ

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครใหครบถวน และสงใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ 
เพื ่อประกอบการพิจารณา ทางอีเมล: event@mute.co.th ภายในวันศุกรที ่ 9 มีนาคม 2561 ดังน� ้
• หากมีสถานะภาพเปนผู รวมงาน (Exhibitor) ในงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ (Bangkok 
 Gems & Jewelry Fair) ป 2561 (ครั ้งที ่ 61 เดือนกุมภาพันธ 2561 และ/หรือ ครั ้งที ่ 62 เดือนกันยายน 
 2561) โปรดสงสำเนาเอกสารการชำระเงิน หรือสำเนาเอกสารยืนยันความประสงคเขารวมงานฯ
• ไฟลภาพถายสินคา จุดจำหนายสินคา และ/หรือ คูหาแสดงสินคา

กำหนดการรับสมัคร
วันจันทรที ่ 22 มกราคม 2561 ประชาสัมพันธกิจกรรมและรับสมัคร
วันศุกรที ่ 9 มีนาคม 2561  ปดรับสมัคร
วันจันทรที ่ 12 มีนาคม 2561 แจงผลการคัดเลือกแกผู ผานเขารอบแรก
วันศุกรที ่ 16 มีนาคม 2561  ผู ผานเขารอบแรกนำเสนอความเปนมาและภาพลักษณของแบรนด 
     ในรูปแบบ Slide Presentation (อาทิ PowerPoint, Keynote)
     พรอมจัดแสดงตัวอยางสินคาตอหนาคณะกรรมการ รายละ 3 นาที 
     ตามเวลาที่ผู จัดนัดหมาย ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1 อาคารกรมสงเสริม
     การคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
     ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
วันจันทรที ่ 19 มีนาคม 2561 ผู จัดแจงผลผูผานการคัดเลือกเขารวมกิจกรรม

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
แนวทางการใหคะแนน (จำนวนรวม 100 คะแนน) โดย คณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ แยกออกเปน
1. ศักยภาพดานการออกแบบ     30 คะแนน
2. ศักยภาพดานการตลาดและการสรางแบรนด    20 คะแนน
3. คุณภาพและความหลากหลายของสินคา     20 คะแนน
4. ความสามารถทางการคาระหวางประเทศ/ความพรอมในการสงออก  20 คะแนน
5. ประสบการณเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ  10 คะแนน

• คณะผูทรงคุณวุฒิดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร จำนวนไมนอยกวา 40 ราย เพื่อเขารวมโครงการ
 ทั้งน� ้ผู สมัครมีสถานะภาพเปนผู รวมงาน (Exhibitor) ในงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ
 (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ป 2561 (ครั ้งที ่ 61 เดือนกุมภาพันธ 2561 และ/หรือ ครั ้งที ่ 62 
 เดือนกันยายน 2561) จะไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก และพิจารณาผูสมัครจากลำดับการสงใบสมัคร 
 ความพรอมของผูประกอบการ และสินคาของผูประกอบการเปนลำดับตอไป
• ขอกำหนด/หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขางตน อาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ
 คณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิิถือเปนขอสิ ้นสุด

GEMS & JEWELRY
PRODUCT DESIGN
DEVELOPMENT
WORKSHOP
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

GEMS & JEWELRY
PRODUCT DESIGN
DEVELOPMENT
WORKSHOP

รายชื่อวิทยากรสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท

ดร.วินิตา คงประดิษฐ
อาจารยประจำภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ

คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศรัณญ อยูคงดี
ดีไซเนอรและ

ผูกอตั้งแบรนด 
Sarran

ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ 
หัวหนาภาควิชา

ออกแบบ
เครื่องประดับ

คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Matthew Campbell
Laurenza

ดีไซเนอรและ
ผูกอตั้งแบรนด 

M.C.L. by Matthew
Campbell Laurenza

ฐิติรัตน คัชมาตย
ดีไซเนอรและ

ผูกอตั้งแบรนด 
Tithi

ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ
อาจารยประจำภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ

คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ 
นักออกแบบ อาจารย
และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

สินคาอัญมณ�
และเครื่องประดับ

นุตร เชนยะวณิช 
ดีไซเนอรและ

ผูกอตั้งแบรนด 
Nutre Jeweller

เอก ทองประเสริฐ 
ดีไซเนอรและ

ผูกอตั้งแบรนด 
Ek Thongprasert



กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท

CREATIVE JEWELRY PROJECT
ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

CONSULTATION 1:  INTRODUCTION

วันพฤหัสบดีที ่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ระยะเวลา 30 นาที/บริษัท)

WORKSHOP 1:  DESIGN PROCESS

วันศุกรที ่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. พิธีเปดกิจกรรม
  โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
13.15-14.15 น. ชวงที ่ 1: การบรรยาย “กระบวนการออกแบบ”
  ดร.วินิตา คงประดิษฐ อาจารยประจำภาควิชาออกแบบเครื ่องประดับ 
  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.15-14.45 น. ชวงที่ 2: การบรรยาย “วิธีการประยุกตเทรนดและแนวทางออกแบบ”
  ศรัณญ อยูคงดี ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด Sarran
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00-15.45 น. ชวงที ่ 3: การพัฒนาทักษะดานการออกแบบ (แบบฝกหัด)
  โดย ดร.วินิตา คงประดิษฐ และศรัณญ อยูคงดี
15.45-16.00 น. ชวงที่ 4: การสรุปเน� ้อหา ชวงถาม-ตอบ และขอชี ้แนะ
  โดย ดร.วินิตา คงประดิษฐ และศรัณญ อยูคงดี
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แบรนด 1
แบรนด 2
แบรนด 3
Break
แบรนด 4
แบรนด 5
Lunch
แบรนด 6
แบรนด 7
แบรนด 8
Break
แบรนด 9
แบรนด 10
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น.
10.45-11.15 น.
11.15-11.45 น.
11.45-13.00 น. 
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

แบรนด 11
แบรนด 12
แบรนด 13
Break
แบรนด 14
แบรนด 15
Lunch
แบรนด 16
แบรนด 17
แบรนด 18
Break
แบรนด 19
แบรนด 20
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 21
แบรนด 22
แบรนด 23
Break
แบรนด 24
แบรนด 25
Lunch
แบรนด 26
แบรนด 27
แบรนด 28
Break
แบรนด 29
แบรนด 30
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 31
แบรนด 32
แบรนด 33
Break
แบรนด 34
แบรนด 35
Lunch
แบรนด 36
แบรนด 37
แบรนด 38
Break
แบรนด 39
แบรนด 40
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

ทีมวิทยากร 1 ทีมวิทยากร 2 ทีมวิทยากร 3 ทีมวิทยากร 4

16/21
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CONSULTATION 2:  DESIGN DEVELOPMENT

วันพฤหัสบดีที ่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ระยะเวลา 30 นาที/บริษัท)

WORKSHOP 2:  CONSUMER INSIGHT

วันพฤหัสบดีที ่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. ชวงที่ 1: การบรรยาย “พฤติกรรมผูบริโภค 2020”
  ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื ่องประดับ 
  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.00-14.30 น. ชวงที่ 2: การบรรยาย “เทคนิคสรางแบรนดครองใจผูบริโภค”
  Matthew Campbell Laurenza ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด 
  M.C.L. by Matthew Campbell Laurenza
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-15.45 น. ชวงที ่ 3: การพัฒนาทักษะดานการตลาด (แบบฝกหัด)
  โดย ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ และ Matthew Campbell Laurenza
15.45-16.00 น. ชวงที่ 4: การสรุปเน� ้อหา ชวงถาม-ตอบ และขอชี ้แนะ
  โดย ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ และ Matthew Campbell Laurenza
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แบรนด 1
แบรนด 2
แบรนด 3
Break
แบรนด 4
แบรนด 5
Lunch
แบรนด 6
แบรนด 7
แบรนด 8
Break
แบรนด 9
แบรนด 10
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น.
10.45-11.15 น.
11.15-11.45 น.
11.45-13.00 น. 
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

แบรนด 11
แบรนด 12
แบรนด 13
Break
แบรนด 14
แบรนด 15
Lunch
แบรนด 16
แบรนด 17
แบรนด 18
Break
แบรนด 19
แบรนด 20
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 21
แบรนด 22
แบรนด 23
Break
แบรนด 24
แบรนด 25
Lunch
แบรนด 26
แบรนด 27
แบรนด 28
Break
แบรนด 29
แบรนด 30
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 31
แบรนด 32
แบรนด 33
Break
แบรนด 34
แบรนด 35
Lunch
แบรนด 36
แบรนด 37
แบรนด 38
Break
แบรนด 39
แบรนด 40
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

ทีมวิทยากร 1 ทีมวิทยากร 2 ทีมวิทยากร 3 ทีมวิทยากร 4
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CONSULTATION 3:  PROTOTYPING I

วันศุกรที ่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ระยะเวลา 30 นาที/บริษัท)

WORKSHOP 3:  VALUE CREATION

วันศุกรที ่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น.

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-14.00 น. ชวงที่ 1: การบรรยาย “การสราง Storytelling และภาพลักษณแบรนด”
  ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ อาจารยประจำภาควิชาออกแบบเครื ่องประดับ
  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.00-14.30 น. ชวงที่ 2: การบรรยาย “สื ่อสารภาพลักษณแบรนด ณ จุดจำหนาย”
  เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอรและผู กอตั ้งแบรนด Ek Thongprasert 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-15.45 น. ชวงที ่ 3: การพัฒนาทักษะดานการสรางแบรนด (แบบฝกหัด)
  โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ และเอก ทองประเสริฐ 
15.45-16.00 น. ชวงที่ 4: การสรุปเน� ้อหา ชวงถาม-ตอบ และขอชี ้แนะ
  โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ และเอก ทองประเสริฐ 
  - สิ ้นสุดกิจกรรม -

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แบรนด 1
แบรนด 2
แบรนด 3
Break
แบรนด 4
แบรนด 5
Lunch
แบรนด 6
แบรนด 7
แบรนด 8
Break
แบรนด 9
แบรนด 10
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น.
10.45-11.15 น.
11.15-11.45 น.
11.45-13.00 น. 
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

แบรนด 11
แบรนด 12
แบรนด 13
Break
แบรนด 14
แบรนด 15
Lunch
แบรนด 16
แบรนด 17
แบรนด 18
Break
แบรนด 19
แบรนด 20
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 21
แบรนด 22
แบรนด 23
Break
แบรนด 24
แบรนด 25
Lunch
แบรนด 26
แบรนด 27
แบรนด 28
Break
แบรนด 29
แบรนด 30
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

แบรนด 31
แบรนด 32
แบรนด 33
Break
แบรนด 34
แบรนด 35
Lunch
แบรนด 36
แบรนด 37
แบรนด 38
Break
แบรนด 39
แบรนด 40
สรุปผลทีม
สรุปผลรวม

ทีมวิทยากร 1 ทีมวิทยากร 2 ทีมวิทยากร 3 ทีมวิทยากร 4
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CONSULTATION 4:  PROTOTYPING II

วันศุกรที ่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ระยะเวลา 30 นาที/บริษัท)

CONSULTATION 5:  NEW COLLECTION

วันศุกรที ่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ระยะเวลา 30 นาที/บริษัท)

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แบรนด 1
แบรนด 2
แบรนด 3
Break
แบรนด 4
แบรนด 5
Lunch
แบรนด 6
แบรนด 7
แบรนด 8
Break
แบรนด 9
แบรนด 10
สรุปผลทีม
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หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

แผนที่ของสถานที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ รัชดาภิเษก

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท: 0 2513 1909

ณ หองประชุม 1 ชั ้น 1 อาคารกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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ใบสำรองที่นั �งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท

หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูลลาสุด: 24 มกราคม 2561

1. ขอมูลผู สมัคร กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน   

คำนำหนา: นาย | นาง | นางสาว | อื ่นๆ (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหนง:    หนวยงาน:

โทรศัพท:    โทรศัพทเคลื ่อนที่:

อีเมล:     LINE ID:

2. ขอมูลกิจการ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน

รายละเอียดสินคา/บริการ:   

แบรนด:     จำนวนบุคลากรในองคกร:              คน

มูลคายอดขายตอป:                          เหรียญสหรัฐ ราคาจำหนายปลีก/หนวย: (ต่ำสุดถึงสูงสุด)            เหรียญสหรัฐ 

สัดสวนลูกคา: (ตลาดในประเทศ:ตลาดตางประเทศ) 

ประเทศที่สงออก:

3. ขอมูลอื ่นๆ เลือกไดมากกวา 1 ขอ

• ประสบการณการเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณ�และเครื ่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair):

� ผูรวมงาน (Exhibitor) งานแสดงสินคาฯ ครั ้งที ่ 61 (เดือนกุมภาพันธ 2561)

� ผูรวมงาน (Exhibitor) งานแสดงสินคาฯ ครั ้งที ่ 62 (เดือนกันยายน 2561)

� ผูมีประสบการณรวมงาน (Exhibitor) งานแสดงสินคาฯ ในอดีต

 � ครั ้งที ่ 60 (กันยายน 2560)   � ครั ้งที ่ 59 (กุมภาพันธ 2560)         � ครั ้งที ่ 58 (กันยายน 2559)

 � ครั ้งที ่ 57 (กุมภาพันธ 2559)    � ครั ้งกอนหนาน� ้

• ปญหา/อุปสรรคทางธุรกิจ: � รูปแบบสินคา � บุคลากร/แรงงาน � ตนทุนการผลิต � ตลาด/ลูกคา

   � อื่นๆ (โปรดระบุ)   

• สิ �งที ่ตองการพัฒนา/คาดหวัง: � การออกแบบสินคา � การตลาด � การสรางแบรนด � การจัดแสดงสินคา

   � อื่นๆ (โปรดระบุ)   

ลงชื ่อ

(………………………………………………………..)

วันที ่ ……………………………………………………

ขาพเจามีความประสงคที ่จะสมัครเขารวม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท 

CREATIVE JEWELRY PROJECT  จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระหวาง

เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2561 โดยขาพเจายินดีเขารวมในกิจกรรมทุกครั ้งตามที่กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

กำหนด และขอยืนยันวาขอมูลที ่ขาพเจาใหไวถูกตองทุกประการ

ไมเสียคาใชจายใดๆ
ในการเขารวมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: 
ขั ้นที ่ 1) สงใบสมัครพรอม
เอกสารหลักฐานที่ระบุ
ทางอีเมล: event@mute.co.th
ขั ้นที ่ 2) กรุณาแอดไลน
LINE ID: eventmute 
ขั้นที่ 3) ผูจัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติของผูสมัคร
และแจงผลการคัดเลือกแกผูผาน
เขารอบแรก ภายในวันที่ 
12 มีนาคม 2561 ผานทาง
โปรแกรม LINE
ขั้นที่ 4) ผูผานเขารอบแรก 
นำเสนอความเปนมาและ
ภาพลักษณของแบรนด 
ในรูปแบบ Slide Presentation
พรอมจัดแสดงตัวอยางสินคา
ตอหนาคณะกรรมการ
รายละ 3 นาที ในวันที่
16 มีนาคม 2561 ตามเวลา
ที่ผูจัดนัดหมาย ณ หองประชุม 1
ชั้น 1 อาคารกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก 
ขั้นที่ 5) ผูจัดแจงผลผูผาน
การคัดเลือกเขารวมกิจกรรม
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ปดรับสมัคร
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 

สอบถามขอมูล
โทรศัพท: 0 2513 8545
อีเมล: event@mute.co.th

จัดโดย
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
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