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เจ้าภาพในการจัดงาน (Host) 

 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3. สำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
4. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสูำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เจ้าภาพรว่มในการจัดงาน (Co-host) 

1. สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย 

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
5. สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

6. มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี            
7. มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ 

8. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

9. ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย 
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สถานที่จัดงาน (Venue)

 

EDUCA 2018 

อิมแพ็ค ฟอร่ัม  
IMPACT FORUM 
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กำหนดการประชุม/สัมมนาภายในงาน EDUCA 

EDUCA 2019 Overall Program 
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การลงทะเบียนหน้างาน 
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การลงทะเบียนหน้างาน 
1. ติตต่อเคาน์เตอร์ “ลงทะเบียนหน้างาน (สมาชิกเก่า)” เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกและเลือกหัวข้อการอบรม/การประชุมสัมมนาท่ี

ต้องการเข้าร่วมเพื่อดำเนินการต่อ 

Contact “Onsite Registration” counter to log in to your EDUCA Member account and choose your desired 

session before proceeding to “Cashier” counter. 

สำหรับผู้ท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิก EDUCA สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “สมัครสมาชิกใหม่” เพื่อดำเนินการสมัคร
สมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUCA 2019 ได้โดยการกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้
ครบถ้วน  
If you are not an EDUCA member, please contact the registration staff at “New Member Registration” 
counter to register as an EDUCA Member and register to EDUCA 2019 by inputting all the requested 

information on the screen. 

2. เลือกหัวข้อการอบรม/การประชุมสัมมนาท่ีต้องการเข้าร่วมเพื่อดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนท่ีเคาน์เตอร์ “ชำระเงิน” 

Choose your desired session on the screen before proceeding to “Cashier” counter. 

3. ติดต่อเคาน์เตอร ์“ชำระเงิน” เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนตามท่ีระบุในบัตรลงทะเบียนหน้างาน โดยการส่งบัตรลงทะเบียน 

หน้างานให้เจ้าหน้าท่ีพร้อมท้ังแจ้งเลขท่ีสมาชิก EDUCA (โปรดเตรียมค่าลงทะเบียนให้พอดี) 
Contact “Cashier” counter to process your registration fee payment as per your on-site registration card 

by presenting the card to the staff at the counter and stating your EDUCA Member ID (Please prepare exact 

amount for the registration fee). 

- การประชุมนานาชาติ : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

International Conference: 1,500 Baht inclusive of lunch on 16 October 2019 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 100 บาท ต่อ 1 คาบเรียน (1 ชั่วโมง 30 นาที) สำหรับหัวข้อการอบรมที่กินเวลา 3 ชั่วโมง
จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท 

Workshop: 100 Baht per session (1 hour 30 minutes) For any 3-hour workshop, you will have to pay the 

registration fee of 200 Baht in order to attend. 

- อาหารกลางวันเพิ่มเติม : 200 บาท ต่อ 1 วัน 

Additional Lunch: 200 Baht per day 

4. ติดต่อเคาน์เตอร์ “พิมพ์ QR Code” เพื่อขอรับ QR Code สำหรับใช้ Check-in เข้าห้องประชุมตามการอบรมท่ีลงทะเบียนไว้ 
โดยการแจ้งเลขท่ีสมาชิกของตัวเอง 
Present your receipt for registration fee payment at “QR Code Print” counter to get your QR Code for 
checking in to the registered workshop/conference by stating your EDUCA Member ID. 

5. แสดง QR Code เพ ื ่อ Check-in เข ้าห ้องส ัมมนาที ่ลงทะเบ ียนหน้างานเอาไว ้ก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่หน ้าห ้องส ัมมนา  

Present your QR Code to check-in to the meeting room. 

6. กรณีต้องการใบเสร็จตัวจริงสำหรับค่าลงทะเบียน สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ “รับใบเสร็จ” เพื่อขอรับ ใบเสร็จตัวจริงภายในงาน
ได้ โดยการแจ้งเลขท่ีสมาชิกกับเจ้าหน้าท่ีประจำเคาน์เตอร์ 
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Should you need to collect your receipt, you can go to “Receipt Collection” counter and state your EDUCA 
Member ID to the staff to retrieve your receipt. 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในใบเสร็จจะเป็นข้อมูลตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของสมาชิก หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จ 
สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีประจำเคาน์เตอร์ “รับใบเสร็จ” ได้เลย 

Remarks: the information displayed on the receipt is based on your membership information, if you wish 

to change the information, please inform the staff at “Receipt Collection” counter to do so. 
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การลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างาน 

1. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ เลือกหัวข้อการประชุมมาแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลือกหัวข้อการประชุม
เพิ่มเติม จะถือเป็นการสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งออนไลน์ที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้า และจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำ
เคาน์เตอร์ “ลงทะเบียนหน้างาน” เพื่อแจ้งเลขท่ีสมาชิก EDUCA ก่อนดำเนินการต่อ 

For pre-registered participants who have already chosen their workshop session online, but wish to change 

the workshop to attend on-site, you will be deemed as releasing your seat reserved online. To get an access 

to the additional workshop session, you will have to contact a staff at “Add/Change Session” counter to 

inform them of your EDUCA Member ID to proceed further. 

2. เลือกแพคเกจ และ/หรือ หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว กับ
เจ้าหน้าท่ีประจำเคาน์เตอร ์
Choose your package and/or state the desired workshop session apart from those you have already 

registered online before proceeding to “Cashier” counter. 
3. ติดต่อเคาน์เตอร ์“ชำระเงิน” เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนตามท่ีระบุในบัตรลงทะเบียนหน้างาน โดยการส่งบัตรลงทะเบียนหน้า

งานให้เจ้าหน้าท่ีพร้อมท้ังแจ้งเลขท่ีสมาชิก EDUCA (โปรดเตรียมค่าลงทะเบียนให้พอดี) 
Contact “Cashier” counter to process your registration fee payment as per your on-site registration card by 

presenting the card to the staff at the counter and stating your EDUCA Member ID (Please prepare exact 

amount for the registration fee). 

• การประชุมนานาชาติ : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

International Conference: 1,500 Baht inclusive of lunch on 16 October 2019 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 100 บาท ต่อ 1 คาบเรียน (1 ชั่วโมง 30 นาที) สำหรับหัวข้อการอบรมท่ีกินเวลา 
3 ชั่วโมงจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท 

Workshop: 100 Baht per session (1 hour 30 minutes) For any 3-hour workshop, you will have 

to pay the registration fee of 200 Baht in order to attend. 

• อาหารกลางวันเพิ่มเติม : 200 บาท ต่อ 1 วัน 

Additional Lunch: 200 Baht per day 

4. แสดง QR Code เพื ่อ Check-in เข้าห้องสัมมนาที ่ลงทะเบียนหน้างานเอาไว้กับเจ้าหน้าที ่ที ่หน้าห้องสัมมนา 

Present your QR Code to check-in to the meeting room. 

5. กรณีต้องการใบเสร็จตัวจริงสำหรับค่าลงทะเบียน สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ “รับใบเสร็จ” เพื่อขอรับใบเสร็จตัวจริง
ภายในงานได้ โดยการแจ้งเลขท่ีสมาชิกกับเจ้าหน้าท่ีประจำเคาน์เตอร์ 
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Should you need to collect your receipt, you can go to “Receipt Collection” counter and state your 
EDUCA Member ID to the staff to retrieve your receipt. 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในใบเสร็จจะเป็นข้อมูลตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของสมาชิก หากต้องการแก้ไขข้อมูลใน
ใบเสร็จ สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีประจำเคาน์เตอร์ “รับใบเสร็จ” ได้เลย 

Remarks: the information displayed on the receipt is based on your membership information, if you 

wish to change the information, please inform the staff at “Receipt Collection” counter to do so. 
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                        เง่ือนไขในการเข้าห้องบรรยาย :  Attendance Conditions 

>> การเข้าห้องบรรยาย 

แสดงบัตรประชาชนพร้อมท้ัง QR Code บนเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเช็กอินเข้าห้องประชุมหรือห้องสัมมนาตามหัวข้อการ
อบรมท่ีลงทะเบียนมา 
หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้เอกสารยืนยันการลงทะเบียนในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในการแสดง QR Code บนเอกสารดังกล่าวให้
เจ้าหน้าท่ีประจำห้องประชุมได้ 

Present your ID card along with the QR Code on the registration confirmation document to check-in to the 

meeting room of your registered session. 

Remarks: You can also use a digital format of the registration confirmation letter to present the QR Code on such 

document to the Check-in staff in front of the meeting room. 

>> ผู้เข้าห้องบรรยายจะต้องได้รับการสแกนรหัสประจำตัวหรือ QR Code บนเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อบันทึกการเข้าห้อง
บรรยาย กรณีออกจากห้องบรรยายก่อนท่ีจะสิ้นสุดการบรรยายและกลับเข้าห้องใหม่จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีหน้าห้องสแกน QR Code ทุก
ครั้งเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าร่วมงาน 

Delegate needs to have their QR Code on the registration confirmation document scanned once check-in to the 

meeting room in order to obtain their certificate of attendance after the Event. In case they need to leave the 

meeting room before the session ends, their QR Code also needs to be scanned every time they leave and re-

enter the room. 

>> ห้องที่รับจำนวนจำกัด ไม่สามารถรับผู้ลงทะเบียนหน้างานได้ จะมีป้ายแสดงว่า “งด Walk-in” 

The sign “No Walk-in” will be shown for sessions with limited seats.  

>> เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมการประชุม ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องบรรยายตามความจุของห้อง ซ่ึงเป็นไปตามกฏ
ความปลอดภัยของอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

For security reasons and in accordance with the rules and regulations of IMPACT Forum, the number of attendees 

is limited by the maximum capacity of the meeting room. 
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เง่ือนไขในการรับเกียรตบิัตร : General conditions for obtaining a certificate 

ผู้เข้าร่วมการบรรยายต้องอยู่ในห้องประชุมตามเงื่อนไข จึงจะได้รับเกียรติบัตร 

- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุมไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง 10 นาที (70 นาที) สำหรับหัวข้อการประชุมที่ใช้เวลา
ในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที 
For 1.5-hour session, delegates must attend at least 1 hour 10 minutes (70 minutes) in order to 

obtain the certificate of attendance. 

- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุมไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง 20 นาที (140 นาที) สำหรับหัวข้อการประชุมที่ใช้เวลา
ในการบรรยาย 3 ชั่วโมง  

- For 3-hour session, delegates must attend at least 2 hour 20 minutes. (140 minutes) in order to 

obtain the certificate of attendance. 

หากผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องน้อยกว่าเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว   

If a delegate attends the session for less than the conditioned period; staying in the meeting room for less than 70 

or 140 minutes for both cases respectively, the Organizer reserves the right not to issue any certificate for such 

delegate in any case. 

>> สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

The certificate will be available for download at www.educathai.com from 18th November 2019 

  

http://www.educathai.com/
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ผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsors) 



 

 

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

  

คำอธิบายเกี่ยวกับองค์กร 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงการมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลของประเทศ ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง คือ Coding Thailand  ซึ่งเป็นพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ ที่จะเป็นช่องทางสำคัญในการเรียนรู้จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ได้ใช้
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สาม ารถต่อยอดไปถึงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการในงาน EDUCA 2019 

โครงการ Coding Thailand  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งพัฒนา
แพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ www.CodingThailand.org เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ    ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนา
กำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

Coding Thailand ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org  ในระยะแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธ ีฯ  โดย 
CodingThailand.org  เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความบันเทิง เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิ วเตอร์ซึ่งเป็น
ทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล โดยมีพันธมิตรจาก อาทิ  องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีชื่อเสียงในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ระดับโลกอย่าง Code.org   , Microsoft (Thailand) , Google (Thailand) , Cisco Systems Thailand  

ภายในงาน EDUCA 2019 นี้ Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ท่ีสนใจภายในงานฯ ได้แก่ 

1) หัวข้อ: การนำวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 



 

 

 

 

2) หัวข้อ: สนุกกับ Coding ง่ายๆ สไตล์วิทยาการคำนวณ 

ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

คุณพรรณทิมา สรรพศิรินันท์ 

เบอร์โทรศัพท์ : +662 1417 101 

อีเมล : dmd@depa.or.th 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ชื่อบริษัทฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : +662 1417 101 

Website : http://www.depa.or.th 

Facebook : DEPATHAI 

  

mailto:dmd@depa.or.th?subject=Contacting%20from%20EDUCA%202018
http://www.depa.or.th/
https://www.facebook.com/DEPATHAI/


 

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.) | B01-08  

 
คำอธิบายเกี่ยวกับองค์กร 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นใน
สังคมด้วยการกระตุ้นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ การจัด
นิทรรศการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังกิจกรรมผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมทุกช่องทาง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเยาวชนทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทุกท่ีทุกเวลา 

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการในงาน EDUCA 2019 

พบกับกิจกรรมส่งเสริมทั้งความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับ
การประดิษฐ์ ทดลอง สร้างสรรค์ สื่อหรือชิ้นงานอย่างง่ายด้วยตนเอง 

ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

คุณบุรวัชร์ นาคสู่สุข 

โทรศัพท์ : +662 577 9999 ต่อ 1473 

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ 

ชื่อองค์กร : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ท่ีอยู่ : เทคโนธานี ต.กลองน้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ :  +662 577 9999 # 1471 

โทรสาร  : +662 577 9900 

Website :http://www.nsm.or.th 

Facebook: nsmthailand 

  

http://www.nsm.or.th/
https://www.facebook.com/NSMthailand/


 

 

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | B25 – B32 

 

คำอธบิายเกี่ยวกับองค์กร 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เป็นองค์กรหลักในการสร้างเสริมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าท่ียั่งยืน 

โดย ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม และยกระดับ
ทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการในงาน EDUCA 2019  

จัดแสดง “STEAM4INNOVATOR” กระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร สำหรับเยาวชนไทยท่ีต้องการเป็น และมีกิจกรรมการเรียนรู้ 
STEAM4INNOVATOR ภายในพื้นท่ีจัดแสดง 

ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

คุณสาธิตา หงษ์ลอย 

เบอร์โทรศัพท์ : +662 017 5555 ต่อ 604 

อีเมล : satita.h@nia.or.th 

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัทฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ท่ีอยู่ : 73/2 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +662 017 5555 

โทรสาร : +662 017 5556 

Website : www.nia.or.th 

Facebook : NIAThailand 

Instagram : niathailand 

  

mailto:satita.h@nia.or.th
http://www.nia.or.th/
https://www.facebook.com/NIAThailand/
https://www.instagram.com/niathailand


 

 

 

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 

 

คำอธบิายเกี่ยวกับองค์กร 

โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเมอร์และพลาสติกคุณภาพสูงชั้นนำของโลก ธุรกิจของโคเวสโตรมุ่งเน้นในการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วย
เทคโนโลยีคุณภาพสูง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายๆ ด้าน อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

คำอธบิายเกี่ยวกับบริการในงาน EDUCA 2019 

โคเวสโตรมีความตั้งใจและถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายขององค์กรท่ีจะสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน บริษัทฯ เล็งเห็นว่า 
นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการความยั่งยืนแก่เยาวชนแล้ว ตัวบุคคลากรในการเรียนการสอนหรือครู อาจารย์
เอง เป็นกำลังสำคัญและต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อนำเอาความรู้เหล่านี้ไปสอนแก่เยาวชนและหล่อหลอมให้พวกเขา
เติบโตเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อไป 

ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน 

เบอร์โทรศัพท์ : +662 029 9000 Email : communication-asean@covestro.com 

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัทฯ : บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 

ท่ีอยู่ : ห้องเลขท่ี 1, 5-8 ชั้น 17 เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : +662 029 9000 

Website : www.covestro.co.th 

 

 

 

 

 

http://www.covestro.co.th/


 

 

 

 

Epson (Thailand) Co., Ltd. | B17 – B23 

 

 

 

Company Profile 

Epson Thailand was established in Bangkok, Thailand in October 1990 with the objective of promoting the sales and 

marketing of Epson products in Thailand. Epson Thailand also be the sub-regional centre for Myanmar, Laos, 

Cambodia and Pakistan to provide marketing and sale strategy by align with regional and global direction. Today, 

Epson’s products are widely accepted as ‘IT leading products’ with good durability and excellent functions eg. 

printer, projector, scanner, etc. that considered a leading brand in all markets --- professionals, industrial, SMEs and 

general customers. As Epson is maintaining its excellence in products and services, it also works hard to come up 

with new environmental-friendly innovations. 

Product/Services  

 

Education. Epson makes the academic difference.  At Epson, we focus on the details. So schools, colleges and 

universities can concentrate on bringing learning to life and attaining high grades. The innovative technology built 

into our products enhances your institution’s academic environment. From interactive projectors that stimulate 
participation, to super-fast printers and innovative smart glasses, our solutions contribute to the success of students 

and staff alike.  Be certain you always score top results, with Epson Education Solutions. 

Contact Person 

Mr. Jiranut Thongwisit  

 

  



 

 

 

Company Information 

Company Name: Epson (Thailand) Co.,Ltd. 

Address : 42 nd Floor , Empire Tower , 1 South Sathorn Road , Yannawa , Sathorn , Bangkok 10120 Thailand 

Telephone : 02-685-9888 

Telefax : 02-685-9873 

Website : www.epson.co.th 

Facebook : EpsonThailand 

Instagram : Epsonthailand 

 

  

http://www.epson.co.th/
http://www.facebook.com/EpsonThailand
http://www.instagram.com/epsonthailand/


 

 

 

Education New Zealand  

 

 

 

 

Company Profile 

Education New Zealand (ENZ) is New Zealand’s government agency for building international education. We 

promote New Zealand as a study destination and support the delivery of education services offshore. Our 

responsibilities are also to lead the future thinking of New Zealand’s international education industry, and drives 

forward future activities for growth of the industry, facilitate education industry capability so providers can effectively 

recruit and support international students and also help the education industry to identify new opportunities for 

growth. 

Product/Services  

New Zealand offers a truly future-focussed education. Globalisation and disruptive trends such as artificial 

intelligence and automation are reshaping the world of work. A New Zealand education provides students with the 

skills required to excel in their future careers and create a positive impact in the world. New Zealand’s education 
system is ranked first among English-speaking countries and third in the world for delivering a future-focused 

Contact Person 

Ms. Chortip Pramoolpol 

Company Information 

Company Name: Education New Zealand 

Address: Level 14, M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Bangkok 10330 

Telephone: +662 251 7291 

Telefax: +662 256 0129 

Corporate Website: www.enz.govt.nz 

Product & Service Website: www.studyinnewzealand.govt.nz 

Email: Southeastasia@enz.govt.nz 

Facebook: Studyinnewzealand 

Twitter: Studyinnz 

Instagram: Studyinnewzealand 
 

https://enz.govt.nz/
http://www.studyinnewzealand.govt.nz/
mailto:Southeastasia@enz.govt.nz
https://www.facebook.com/studyinnewzealand/
https://twitter.com/studyinnz
https://www.instagram.com/studyinnewzealand/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ (Exhibitors) 
  



 

 

 

Apple Education Interactive Mural | B09 - 16 

 

Product/Services  
Collaborate with educators around the country to help us build the Apple Education interactive mural. Contribute 

by visiting EDUCA 2019 at IMPACT Forum (IMPACT Muang Thong Thani) where you’ll learn how to make a one-of-a-

kind creation on iPad. Or participate from anywhere using #EveryoneCanCreate to tweet an original drawing, photo, 

or video. 

 

ศิลปะบนผนังแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ Apple กับการศึกษา 

มาร่วมกันสร้างผลงานศิลปะบนผนังแบบอินเทอร์แอ็คทีฟในหัวข้อ Apple กับการศึกษา ด้วยการเข้าร่วมงาน EDUCA 2019 ที่อิมแพ็ค 
ฟอรั่ม (ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี) ซึ่งภายในงาน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใคร
บน iPad หรือร่วมสร้างผลงานจากท่ีไหนก็ได้ เพียงทวีตภาพวาด รูปภาพ หรือวิดีโอของตัวเอง แล้วติดแฮชแท็ก #EveryoneCanCreate 

  



 

 

 

The Pine Resort | A01 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร  
ธุรกิจโรงแรมบนเนื้อท่ี 600 ไร่ มี 18 ห้องประชุม 200 ห้องพัก สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ 1,200 ท่าน สถานท่ีทำกิจกรรม Adventure 

สันทนาการ Team-Building 

 

เกี่ยวกับสินค้า/บริการตา่งๆ  
บริการห้องพัก ห้องประชุม ฐานกิจกรรม Adventure สระว่ายน้ำ วิทยากรทำ Team-Building 

  

ข้อมูลองค์กร 
ชื่อบริษัท : เดอะไพน์ รีสอร์ท 

ท่ีอยู่ : 23/15 หมู่ 1 ถนนปทุมเสนาตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

เว็บไซต์ : http://thepineresort.com/ 

Facebook: thepineresort 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : สอิ้ง จันทร์แก้ว 

อีเมล : saing_mk@hotmail.com 

โทรศัพท์ : 02 978 8851-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thepineresort.com/


 

 

 

 

Multimedia Technology Co.,Ltd.| A02 

 

 
เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

บริษัทฯ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการด้าน IT Infrastructure แก่หน่วยงานชั้นนำมากมาย ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้าน Ricj Media 

Solutions ด้วยโดยให้บริการด้านระบบภาพและเสียงของห้องเรียนและห้องประชุม มีสินค้ามากมายพร้อมท่ีจะทำให้ห้องเรียนและห้อง
ประชุมเป็นห้องท่ีทันสมัย และนำเทคโนโลยี ต้อนรับยุค 4.0 

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

Touch Cover และ Wireless Presenter ท่ีบริษัทเตรียมไปนำเสนอในงานสามารถตอบโจทย์ให้ห้องเรียน และห้องประชุมของทุก
หน่วยงานมีความทันสมัยและเหมาะกับเทคโนโลยียุค 4.0 เตรียมพบกับ Promotion พิเศษ สำหรับลูกค้าท่ีจองในงาน เพียงแค่จองรับ
ส่วนลดทันที 

ข้อมูลองค์กร 

ชื่อบริษัท : บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด 

ท่ีอยู่ : 78/1 ยูนิต 3 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

Website : www.multimedia.co.th 

Facebook : mmt.co.th 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ภชา ปลื้มจิตต์ 
Email : pacha@multimedia.co.th 

โทรศัพท์ : 02 438 0114-8 

  

http://www.multimedia.co.th/


 

 

 

 

สมุดบันทึกดิจิทัล Differsheet |A03 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

DifferSheet เป็น Start Up ด้านการศึกษา เราได้สร้างแพลตฟอร์มสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet และคิดค้นหลักสูตรหัวข้อท่ีส่งเสริม
การพัฒนาด้าน Soft Skills เพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิด การเขียน และการอ่านท่ีแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในเด็กไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้าน Soft Skills ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งทีมของเราเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาด้านการศึกษา และทุกคนในทีมมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างแท้จริง อีกท้ังเรายังมีท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี อย่าง ผศ.ดร. เนื่องวงศ์ 
ทวยเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทูตสะเต็ม (สสวท.) 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

สมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet คือแพลตฟอร์มสำหรับเขียนบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ที่มีการนำทฤษฎี Gamification หลักการ Social 

Network และหลักจิตวิทยาสำหรับเด็ก มาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการเขียนบันทึก พร้อมด้วยหลักสูตรหัวข้อท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้าน 
Soft Skills เพื่อให้เกิดการเขียนบันทึกในรูปแบบใหม่ท่ีฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ และข้อจำกัดบางประการ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุก
คน สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้น และฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่อง เด็กที่ลายมือไม่สวยก็คิดเป็น เด็กเรียนไม่เก่งก็เขียนสื่อสารได้ เด็กท่ี
พื้นฐานดีอยู่แล้วก็ยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดทักษะด้านการเขียนบรรยายท่ีเชี่ยวชาญแล้ว ยังเป็นภาพพัฒนาด้าน Soft 

Skills อันเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคนเรา
ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : ดิฟเฟอร์ชีต จำกัด 

ท่ีอยู่ : 89/13 ม.15 โครงการ Enterprize Park ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 

website : http://www.differsheet.com 

Facebook: Differsheet 

  

http://www.differsheet.com/


 

 

 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ภีรดา เอกธราวรกุล 

Email : hello@differsheet.com  

โทรศัพท์ : 021306525 

  



 

 

 

BASE Playhouse| A04 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

BASE Playhouse ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ในการฝึก Future Skill ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเอง เรา
ออกแบบการเรียนรู้ผ่าน Workshop ห้องเรียนแบบใหม่ สื่อการสอนเทคโนโลยี ด้วยกลไก Gamification และ Simulation-based 

learning ท่ีทำให้ทุกการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ และสนุก ทุกครั้งท่ีได้เรียน 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

ANACADE หรือ "อาณาเขต" บอร์ดเกมกึ่งออนไลน์แนวใหม่ ท่ีช่วยให้ครูสามารถฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้ในทุกห้องเรียน โดยเน้น 4 

ทักษะสำคัญ Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication ท่ีต้องใช้เวลาฝึกผ่านกระบวนการท่ีถูกต้อง มาทำให้
อยู่ในรูปแบบบอร์ดเกม ท่ีสนุก วัดผลได้จริงผ่านระบบวัดผลออนไลน์ 

ข้อมูลองค์กร 

ชื่อบริษัท : บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด 

ท่ีอยู่ : 110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 14 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

เว็บไซต์ : www.baseplayhouse.co 

Facebook : baseplayhouse 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ภีคเดช เพชรน้อย 

อีเมล : peesadech.p@gmail.com 

โทรศัพท์ : 088 269 9799 

 

http://www.baseplayhouse.co/


 

 

 

BIGNOTE SMARTPEN | A05 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

บริษัท ไดโน่ เอ็นเอ็นเค จำกัด (DYNO NNK CO.) หนึ่งในบริษัทเครือ DYNO GROUP เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็น
ทางการของปากกา SMART PEN นวัตกรรมที่เปลี่ยนทีวีเครื ่องเดิมให้เป็นจออัจฉริยะ ยี ่ห้อ BIGNOTE จากประเทศเกาหลีใต้ มี
ศูนย์บริการ ONE-STEP-SERVICE อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ (ชิดลม) และนครปฐม (ศาลายา) รวมทั้งมีพันธมิตรที่ให้บริการในภูมิภาคต่างๆ 
ท่ัวประเทศ 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

ปากกาอัจฉริยะ SMART PEN ยี่ห้อ BIGNOTE เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพื้นผิวธรรมดาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระดาน กำแพง ผืน
ผ้าใบ หรือทีวี ให้กลายเป็นกระดานอัจฉริยะ (INTERACTIVE WHITEBOARD) ได้ โดยใช้งานร่วมกับทีวี หรือโปรเจคเตอร์เดิมท่ีมี อุปกรณ์
มีน้ำหนักเบา สามารถพกพาเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ได้สะดวก การตั้งค่า (Calibration) สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโปรแกรมการบันทึกภาพหน้าจอ และการอัดวีดิโอ ทำให้ห้องเรียน/ห้องประชุมของคุณ เป็นไปอย่างสะดวก 
ทันสมัย ท้ังยังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร เทคโนโลยีมูลค่าหลายแสนในราคาท่ีคุณเป็นเจ้าของได้ 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไดโน่ เอ็นเอ็นเค จำกัด 

ท่ีอยู่ : 32/10 หมู่ท่ี 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม 73210 

เว็บไซต์ : www.dynonnk.com 

Facebook : bignotethailand 

โทรศัพท์ : 02-482-1900-7 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : เคน อรรถเวชกุล 

อีเมล : ken@dynonnk.com 

โทรศัพท์ : 02-482-1900-7  

http://www.dynonnk.com/


 

 

 

Vertex Supply Co.,Ltd. | A06-07  

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่เป็นคนไทยทั้งหมด ด้วย
ความมุ่งม่ันท่ีต้องการเป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันท่ีจะเลือกสรรสินค้าคุณภาพ รวมถึงหลากหลายสินค้า
คุณภาพจากทุกมุมโลก และคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของการผลิตสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นเอง ภายใต้ตรา
สินค้า VERTEX บริษัทได้ให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล 
การออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตราฐานสากล ISO 9001 ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสนองตอบซึ่งความต้องการของ
ตลาดโดยให้ความสำคัญท่ีผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

พบกับสินค้า VERTEX อาทิเช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม จอรับภาพ , เครื่องฉายภาพสามมิติ, กระดาน
อิเลคทรอนิคส์, จอ LED ระบบสัมผัส, ป้าย LED Full Color , Digital Signage, ระบบบันทึกการเรียนการสอน, ระบบเครื่องเสียง
สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และห้องเรียน, เครื่องปรับอากาศ, พัดลมไอเย็น  

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด 

ท่ีอยู่ : 122/20-21 ซ.ลาดพร้าว 37 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เว็บไซต์ : http://www.vertex.co.th 

Facebook: vertex จอ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ3มิติ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ปรเมศวร์ เทพกุณหนิมิตต์ 
อีเมล : info@vertex.co.th 

 

 

http://www.vertex.co.th/


 

 

 

CrafterCave Kids| A08 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

CrafterCave Kids มีบทบาทสําคัญ คือ สร้างเด็กให้เก่งกว่าที่คุณคิด มีความสุข และประสบความสําเร็จ ด้วยการกระตุ้นให้เกิด
พัฒนาการในทักษะท่ีสำคัญของชีวิต คือ ทักษะการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การเชื่อมโยงเพื่อสร้างการสื่อสาร และทักษะการเป็นมนุษย์
ภายใต้แนวคิด CCK KEY Principle ท่ีมีอยู่ในเครื่องมือกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของเรา ท่ีออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีแท้จริง 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

- จัดอบรม Workshop เพื่อเสริมทักษะด้านการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การเชื่อมโยงเพื่อสร้างการสื่อสาร และทักษะการเป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสุข 

- จัดอบรม Workshop ด้านพัฒนาการการพูด การสื่อสาร อารมณ์ ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

- รับออกแบบสื่อการเล่นการเรียนรู้ 
- จัดจำหน่ายหนังสือการเล่นการเรียนรู้ภายใต้แบรนด์ CrafterCave Kids ได้แก่ QQ Worlds / LexiconLink / King of Thought 

 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : คราฟเทอร์เคฟ 

ท่ีอยู่ : 73 ซ.เพชรเกษม19 แยก6 แขวงปากคลอง เขตภาษเจรญ กรงเทพ 10160 

เว็บไซต์ : http://www.craftercave.com 

Facebook : CrafterCave Kids 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอภิลักษมณ์ บัวทอง 
อีเมล : apiluxb@gmail.com 

 

http://www.craftercave.com/


 

 

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | A09-16 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นนิติ
บุคคลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

จัดนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์การศึกษา และการเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

ข้อมูลองค์กร 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ท่ีอยู่ : 388 อาคารเอส.พี (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

Website : https://www.thaimediafund.or.th 

Facebook : กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุมลรัตน์ สกุลสิริทรัพย์ 

อีเมล : aoey33@gmail.com 

 

  

http://www.thaimediafund.or.th/web/default.html?P=index


 

 

 

Starfish Education Foundation | A17-18, A21-22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

Starfish คือ ชื่อเรียกสั้นๆ ของมูลนิธิ และกิจการเพื่อสังคม เรามีภารกิจในการมอบโอกาสให้กับเด็กทุกคนท่ีอยู่ในประเทศไทยได้เข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผ่าน 3 โครงการ คือ โรงเรียนบ้านปลาดาว, Starfish Maker และ 
Starfish Labz 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง ท่ีสามารถเข้ามาหาไอเดีย 
แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวิดีโอ Collection หลากหลายและเข้ามาเรียนคอร์สต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่าง ได้ทุกท่ี ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : Starfish Education Foundation 

ท่ีอยู่ : 44/9-10 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต์ : http://www.starfishedu.org 

Facebook: Starfish Labz, Startfish Maker, Starfish Country Home School Foundation 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนพวรรณ คำยวง 
อีเมล : nopawan-cmslc@schsf.org 

เบอร์ติดต่อ : 053-277-288 

 

http://www.starfishedu.org/


 

 

 

 

KYOCERA Document Solutions | A19 

 

เกี่ยวกับบริษทั 

บริษัทเคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเลเซอร์พริ้นเตอร์ การจัดการ
เอกสาร การดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของโครงสร้างค่าใช้จ่าย , อุปกรณ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในองค์กร เพื่อให้ทันต่อกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการทำงาน
ของลูกค้าได้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

เครื่องมัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิทัล เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์สี และขาวดำ ท่ีสามารถรองรับการทำงานท่ีหลากหลายในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัทเคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

ท่ีอยู่ : 122/20-21 ซ.ลาดพร้าว 37 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เว็บไซต์ : http://www.kyoceradocumentsolutions.co.th/ 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ณฐมน 

อีเมล : nathamon@dth.kyocera.com  

โทรศัพท์ : 02 586 0333 

 

  

http://www.kyoceradocumentsolutions.co.th/


 

 

 

 สื่อครูสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา | A20 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

สื่อครู : TeacherDIY สื่อครู สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ผู้ผลิตและจำหน่าย สื่อช่วยสอนทำมือ และนำเข้าอุปกรณ์ผลิตสื่อต่างๆ ใน
ราคาโรงงาน 

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

อาทิ สื่อทำมือโครงเปล่า DIY ป๊อปอัพ เมจิกบ๊อก สไลด์บุ๊ค สื่อผสมคำ ป้ายบัตรคำ สื่อตกแต่งห้องเรียน ขอบบอร์ด ป้ายนิเทศน์ สติก
เกอร์พื้นแสนสนุก และอุปกรณ์ผลิตสื่อมากมาย อาทิ ที่ปั๊มลายดอกไม้ คัตเตอร์วงกลม แม่เหล็ก ไม้หนีบ ปอมปอม ขดลวดกำมะหยี่ 
กรรไกร ฯลฯ และอื่นๆมากมาย 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : สื่อครูสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา 
Facebook : teacherdiy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siam Network & Computer CO., | A23 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
บริษัท บริษัทมหาชน โรงงาน และหน่วยงานราชการที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย ในการติดตั้งระบบ SMART NETCOM มากกว่า 30,000 

เครื่อง 
 

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
SMART NETCOM เป็นนวัตกรรมท่ีทำให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถจัดสรรทรัพยากรให้สามารถใช้งานได้พร้อมๆกันถึง 10 คน ด้วย
ราคาเริ่มต้นเพียง 5,900 บาท ทำให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 50% ประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 90% อีก
ท้ังยังดูแลติดตั้งง่าย ปลอดภัยจากไวรัส เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  

ท่ีอยู่ : 99/29 หมู่ท่ี 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

เว็บไซต์ : http://www.snc.co.th 

Facebook: smartnetcom 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชีวนันท์ รุ่งรำพรรณ  

อีเมล : cheewanan@snc.co.th 

 

http://www.snc.co.th/


 

 

 

Thioka Enterprise co., ltd. | A24 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 
THAILAND-EDUCATION.COM ภายใต้เครือ บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน STEAM 

Education เฟอร์นิเจอร์โรงเรียน เครื่องเล่นสนามทุกประเภท รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทุกชนิด ทางเราคัดสรรสินค้าที่มี
คุณภาพผ่านมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยท่ียอมรับในต่างประเทศและประเทศไทย 

 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 
ชุดตัวต่อหุ่นยนต์เสริมการเรียรรู้เทคโนโลยี 
สื่อคณิตศาสตร์ Puzzlia 

สื่อวิทยาศาสตร์การคำนวณ 

 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 

ท่ีอยู่ : 281/93 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

เว็บไซต์ : http://www.tedsplay.com 

Facebook: TEDS PLAY 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภัชชา อินหม่อม  

อีเมล : info@thailand-education.com 

โทรศัพท์ : 02-040-0877  

http://www.tedsplay.com/


 

 

 

SPEEXX - LANGUAGE LEARNING | A25 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท 

บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Speexx จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี – โซลูชั่นการฝึกอบรมด้านภาษาชั้นนำ
ระดับโลก ในรูปแบบออนไลน์ที่ครบวงจรที่สุด ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CEFR) ด้วยการผสมผสานที่ยืดหยุ่น ระหว่างการเรียนรู้
ตนเอง กับอาจารย์นำสอนเพื่อฝึกทักษะการเขียนและเพิ่มประสบการณ์ด้านการสนทนากับเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนภาษา
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ผู้เรียนจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาเต็มศักยภาพของผู้เรียน อย่างต่อเนื่องไร้ขีดจำกัด มีให้เลือก 5 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และทางบริษัทฯ มีให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ อีกกว่า 100 ภาษา นำเข้าจากประเทศ
อังกฤษ  

 

บริษัทฯ ให้บริการระบบ Speexx Language Assessment Center ข้อสอบออนไลน์แบบ Adaptive ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ความสามารถของผู้เข้าสอบจนกว่าจะค้นพบระดับภาษา ประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษออกมาเป็นระดับ CEFR (A1 – C2) 

และสอบพูดทางออนไลน์กับครูเจ้าของภาษา พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรองการสอบ ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปด้วยการเรียนรู้ 
ผ่านระบบโมบายและออนไลน์ ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ (Mac, Windows, IOS, Android) และทุกโซนเวลา 
จากการสำรวจพบว่า 95% ของผู้ใช้งาน Speexx มีความสุขและสนุกในการเรียน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

ผลงานที่ผ่านมา 

- ปัจจุบันมีผู้เรียนในประเทศไทยกว่า 500,000 คน  

- เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษท่ีได้รับการรับรองจาก ก.พ. ให้นำมาใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการท่ัวประเทศ 

- ตอบโจทย์ทุกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และทุกกลุ่มการใช้งาน (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา 

 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 
บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการโซลูชั่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ และ
ไวยากรณ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้  

- สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Speexx (มีให้เลือก 5 ภาษา ได้แก่ - ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน) หลักสูตร
ตามมาตรฐาน CEFR มีให้เลือก 2 เวอร์ชั่น ได้แก่ 1) เวอร์ชั่นแลน (เน็ตเวิร์ค) สำหรับติดตั้งในห้องปฎิบัติการทางภาษา และ 2) 

เวอร์ชั่นออนไลน์ สำหรับการใช้งานท่ียึดหยุ่น ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
- โซลูชั่นออนไลน์ด้านการฝึกอบรมภาษาแบบผสมผสาน Speexx Blended Learning ระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ

เรียนกับครูเจ้าของภาษา การบริการมีให้เลือกหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ เรียน มีให้เลือก 5 ภาษา ได้แก่ - 
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน 



 

 

 

- ระบบสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา CEFR Speexx Language Assessment Center ข้อสอบออนไลน์แบบ Adaptive 

และสอบพูดทางออนไลน์กับครูเจ้าของภาษา พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรองการสอบ 

- สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx Learning Vitamins หลักสูตรปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มาตรฐาน 
CEFR มีให้เลือก 2 เวอร์ชั่น ได้แก่ 1) เวอร์ชั่นแลน (เน็ตเวิร์ค) สำหรับติดตั้งในห้องปฎิบัติการทางภาษา และ 2) เวอร์ชั่น
ออนไลน์ สำหรับการใช้งานท่ียึดหยุ่น ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 

- สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ uTalk รอบรู้คำศัพท์ การสนทนาในชีวิตประจำวัน ผ่านเกมส์และกิจกรรมมากมาย มีให้เลือก
กว่า 100 ภาษา 

 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท แอพลิเทคโซลูชั่น จำกัด 

ท่ีอยู่ : 846/32 พระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

เว็บไซต์ : http://www.applitech.co.th 

Facebook: Speexx@Support 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรพรรณ ไชยนา (คุณแต้ม) 
อีเมล : pornpun@applitech.co.th 

เบอร์ติดต่อ : 02-581-1222-5 

  

http://www.applitech.co.th/


 

 

 

UNHCR (Thailand) | A26 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีทำหน้าท่ีช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยท่ัวโลกท่ีเผชิญกับความ
โหดร้ายของสงคราม และช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย 

เกี่ยวกับบริการ 

กิจกรรมเชิญชวนการเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจผู้ลี้ภัยและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ และประชาสัมพันธ์การทำงานของ UNHCR ในประเทศไทย 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : UNHCR (Thailand) 

ท่ีอยู่ : 330/3 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

เว็บไซต์ : www.unhcr.or.th 

Facebook : UNHCR ประเทศไทย 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

อีเมล : prachit@unhcr.org 

โทรศัพท์ : 085 861 6174 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.or.th/


 

 

 

Project Lab Co.,Ltd. | A27 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

Project Lab เป็นศูนย์หุ่นยนต์ที่พร้อมเปิดรับผู้ที่สนใจศึกษาทั้งเรื่องของหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ แบบไม่จำกัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์
จัดอบรม สำหรับผู้ท่ีสนใจในเทคโนโลยี จัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่จัดอบรมคุณครู อาจารย์ และบุคคลากร 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

จัด Workshop หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา Mojobot  

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัทโปรเจ็คแล็บ จำกัด 

ท่ีอยู่ : 12/12 ถนนพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เว็บไซต์ : http://www.projectlab.co.th 

Facebook: Project Lab 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : มุจจลินท์ หอมสุวรรณ์ 
อีเมล : info@projectlab.co.th  

โทรศัพท์ : 065 5288556 

 

 

 

 

http://www.projectlab.co.th/


 

 

 

KIDSPLUS (THAILAND) CO., LTD. | A28 

 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

บริษัท คิดส์พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด มีความตั้งใจที่จะสรรหาสิ่งดีๆที่เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้เด็กไทยได้เปิดกว้าง ความ คิด
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยตัวต่อเสริมทักษะ 3 มิติ Plus-Plus® ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นอนุบาลและประถมมากกว่า 20 ปี ในประเทศฟินแลนด์ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และอีก 30 ประเทศทั่วโลก ทำด้วยสีผสม
อาหารท่ีปลอดภัยได้มาตรฐานสำหรับเด็ก ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการใช้ถุงซักผ้าลงเครื่อง อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา และผึ่งลมให้แห้ง 
ทุกชิ้นผลิตจากประเทศเดนมาร์ก บริษัท คิดส์พลัส (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับความสิทธิ์จาก Plus-Plus A/Y ประเทศเดนมาร์กให้เป็นผู้นำ
เข้า และจัดจำหน่าย ในประเทศไทยแต่เป็นเพียงผู้เดียว 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : KIDSPLUS (THAILAND) CO., LTD. 

ท่ีอยู่ : 7 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ซอย 4 อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : ปิยะนุช ไวปัญญา 
อีเมล : info@kidsplusthailand.com  

 

 

 

 

 



 

 

 

Club Academia Co., Ltd. | A29-30 

 
 

 

 

 

เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะพัฒนาศักยภาพของ “เด็กไทย” ให้บรรลุถึงสมรรถนะอันไร้
ขอบเขตของพัฒนาการในทุกๆ  จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาสำหรับเด็กเป็นต้นมา อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของ             
“ครูไทย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยสมบูรณ์  จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา ท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการสอนของบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจาก Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) 
ให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลัก “หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ” ในประเทศไทย (Master Licensee of Pingu’s English Thailand จึงได้เริ่ม
ขยายการใช้ “หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ” ไปยังสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และประถมศึกษาท่ัวประเทศไทย  
 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็นองค์รวม ท้ัง
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” สื่อมัลติมีเดียท่ียดึหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู”้ (Child Centered) 
จัดกระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” 
(Multiple Intelligences) ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างมีมาตรฐานโดย “Cambridge English: Young Learners” ของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด 

ท่ีอยู่ : 794 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 

เว็บไซต์ : https://www.clubacademia.co.th 

Facebook: Club Academia Thailand 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธารทิพย์ ปรีดาวิภาต 

อีเมล : thantip@clubacademia.net  

https://www.clubacademia.co.th/


 

 

 

บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด | A31-32 

 
เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร 

บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ซอง-กระดาษ-บรรจุภัณฑ์ และสินค้าในกลุ่มสื่อการเรียนการ
สอน มีสาขาตามห้างสรรพสินค้า และบริการขาย เว็บไซต์ Facebook และทาง Line @555paperplus 

เกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 

ร้าน 555 เปเปอร์พลัส นำสินค้ากลุ่มสื่อการสอน กระดาษ-แผ่นภาพสำหรับทำสื่อท่ีจะช่วยให้งานทำสื่อของคุณครูเป็นเรื่องง่ายและ
สะดวก พร้อมท้ังมีตัวอย่างหลากหลายให้คุณครูได้ถ่ายรูปกลับไปดูเป็นตัวอย่าง 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด 

ท่ีอยู่ : 123 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ต. บางน้ำจืด อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 

เว็บไซต์ : www.555paperplus.com 

Facebook: 555paperplus 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ : กอศิริ ธีรวณิชพันธุ์ 
อีเมล : info@555paperplus.com  

โทรศัพท์ : 034 458 559 ต่อ 321 

 

 

  

https://www.555paperplus.com/store/


 

 

 

แผนผังการจัดงานนิทรรศการ (Exhibition Floorplan)



 

 

 

 


