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  ปัจจุ บันการประชาสัมพันธ๑ ให๎ลู กค๎าและประชาชนทั่วไปได๎รู๎ จั ก 

ผลิตภัณฑ๑สินค๎า ยี่ ห๎อ บริการ หรือ กิจกรรม ตํางๆ ถือเป็นกลยุทธ๑ที่

ผู๎ประกอบการ ในยุคของโลกแหํงการแขํงขันจะต๎องให๎ความสําคัญ เน่ืองจากการ

เข๎าถึงลูกค๎าหรือการดึงดูดลูกค๎าน้ันเป็นสิ่งสําคัญที่จะชํวยให๎สินค๎าหรือ บริการเป็น

ที่รู๎จักแพรํหลายมากขึ้น ซึ่งนําไปสูํการสร๎างมูลคําเพิ่มและยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ

สํงผลตํอความม่ันคงและการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น ดังน้ันธุรกิจ Event 

Organizer จึงเป็นยุทธศาสตร๑เดํนในการเรียกร๎องความสนใจให๎บุคคลทั่วไปให๎

ได๎รับรู๎ และรู๎จักกับสินค๎า และบริการ หรืองานกิจกรรมมากขึ้น 

 ธุรกิจ Event Organizer น้ันเป็นที่รู๎จักและได๎รับความนิยมมาเป็น

เวลาช๎านานจากผู๎ประกอบการและบุคคลทั่วไป โดยการจัดจ๎างบริษัท Organize 

หรือบริษัทเอเยนต๑ซี่ที่ มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ๑ การออกแบบ

นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค๎า งานเปิดตัวทางร๎านค๎าหรือบริษัท งาน

เปิดตัวหนํวยงาน งานเปิดตัวผลิตภัณฑ๑สินค๎างานเปิดตัวโครงการ Project 

ใหมํ งานแถลงขําว งานการกุศล งานคอนเสิร๑ต แฟชั่นโชว๑ งานสัมมนา งานการ

ประชุม รวมถึง การจัดกิจกรรมตามสถานที่ตําง ๆ เชํน งานบวช งานแตํงงาน 

งานฌาปณกิจศพ การจัดงานประมูล งานสร๎างสรรค๑ตํางๆ เป็นต๎น จึงทําให๎ธุรกิจ 

Event Organizer เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่มีผู๎สนใจที่จะประกอบการจํานวนมาก 

และมีแนวโน๎มที่จะเติบโตตํอไปในอนาคต และศักยภาพเพียงพอที่จะแขํงขันใน

การขอสํวนแบํงทางการตลาดกับผู๎ประกอบการรายใหญํได๎ หากได๎รั บการ

สนับสนุน จากภาครัฐในการพัฒนาองค๑ความรู๎ ด๎านการประกอบธุรกิจอยํางเป็น

ระบบ เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความม่ันคงให๎ผู๎ประกอบการใหมํ

ด๎ าน Organizer รวมทั้ ง เพิ่ มขี ดความสามารถตลอดจนศักยภาพของ

ผู๎ประกอบการเดิมให๎สามารถอยูํรอดและเจริญก๎าวหน๎าตํอไป 
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ผอ.บญุเจอื  วงศ๑เกษม 

ผู๎อาํนวยการสาํนกัพฒันาผูป๎ระกอบการ 

กรมสงํเสรมิอตุสาหกรรม 
 
 
คณุนฤมล  สุทธวาร ี

ทีป่รกึษากรมสงํเสรมิอตุสาหกรรม 

หัวขอ๎ : นโยบายและมาตรการสํงเสริมSMEs, 

 ภาพรวมของการจัดทําแผนธุรกิจ, การบริหารจัดการด๎านต๎นทุนและบัญชีการเงิน, 

การทําWork Shop แผนการลงทุน 
 

คณุปณธิดา คลา๎ยมณี 

กรรมการผูจ๎ดัการรํวม บมจ.ซีเอม็ออร๑กาไนเซอร๑ 

หัวข๎อ : กิจกรรมกลุํมสัมพันธ๑การเป็นผ๎ูประกอบการ Organizer 

  ให๎คําปรึกษาแนะนําการนําเสนอแผนการลงทุน 

 

คณุนพปฎล ฤทธาภยั 

ผู๎จดัการฝ่ายสร๎างสรรค๑ บมจ. ซเีอ็มออร๑กาไนเซอร๑ 

หัวขอ๎ :การออกแบบงาน Event 
 

 

คุณปกฤษณ๑  ธนาลาภสกุล 

Creative Director บริษัท เดคาวิว จาํกัด 

หัวข๎อ :อุปกรณ๑และระบบโครงสร๎างงานของ Organizer 

วิทยากร ภาพความทรงจ า  
NEC-ORGANIZER 2011 
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คุณณรงค๑ศักดิ์ บุณยานันท๑ 

Multimedia Director บริษัท ดิอายส๑ จาํกัด  

หัวข๎อ : ระบบสารสนเทศสําหรับ Organizer 

 

 

คุณโอลิเวอร๑ กิตติพงษ๑  วีระเตชะ 

รองกรรมการบริหารและผู๎อาํนวยการ 

แผนกวางแผนสร๎างสรรค๑กลยุทธ๑ 

บริษัท Young &Rubican (Thailand) จาํกดั 

หัวข๎อ : การบริหารจัดการด๎านการตลาด 

 

คุณสมบูรณ๑  ตั้งสกุล 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาษี 

หัวข๎อ : การบริหารจัดการด๎านภาษีและกฎหมายธุรกิจ 

 

 

คุณพิชิต วีรังคบุตร 

ผอ.ฝ่ายกิจกรรมและนิทรรศการ 

ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (TCDC) 

หัวข๎อ : การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และกระบวนการออกแบบ 
 
 

อาจารย๑นภาพร  แสงชัยทวีรักษ๑ 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเงินและบัญชี 

หัวข๎อ : ภาพรวมของการจัดทําแผนธุรกิจ, 

การบริหารจัดการด๎านต๎นทุนและบัญชีการเงิน 

นางสาวหทยักาญจน๑ บรรเทืองทพิย๑ (ออ) 

วันเกดิ :  08/02/2523 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 20 หมูํที่ 4  

ซ.รังสิต-นครนายก 13/2 ถ.รังสิต-นครนายก  

ต.ประชาธิปัตย๑ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี12130 

โทรศพัท๑ : 0-2997-0001, 086-572-7055 

E-mail : Hathaikan97@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ทายาทธุรกิจ 

 

นางอนงค๑ภทัร๑  กลุมงคลรัตน๑ (แกว๎) 

วันเกดิ : 31/07/2510 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านวรารมย๑ เลขที่ 29/65  

เพชรเกษม 81 หมูํท่ี 11 ซ.วรารมย๑ 41  

ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอน  

เขตบางบอน กทม. 10150    

โทรศพัท๑ : 081-735-0084  

E-mail : anongphat_k@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.โปรเฟสชันแนลโคัช จํากัด 
 

นางสาวอรณา  ตนัตพิลบัทอง (อา๎ย) 

วันเกดิ : 18/03/2509 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 5 ซ.พหลโยธิน 53  

ถ.พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย๑ เขตบางเขน  

กทม. 10220 

โทรศพัท๑ : 0-2940-0457, 089-775-7831 

E-mail : my_my54@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ขายตรงชุดสุขภาพและจัดหลักสูตรตําง ๆ อบต. โรงงาน 
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นายสขุวัฒก๑  จนัทร  (เจ๐ง) 

วันเกดิ :  04/09/2523 

ที่อยู ํ: พร๎อมจิตอพาร๑มเม๎นต๑ ชั้น/ห๎อง 210  

เลขท่ี 408 ซ. 5 ถ.เพชรบุร ีแขวงทุํงพญาไท  

เขตราชเทวี กทม. 10800 

โทรศพัท๑ : 0-2644-9300, 083-055-1529 

E-mail : name_of_night@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ทายาทธุรกจิ 
 
 

นางสาวสดุารตัน๑ ภูสํวุรรณ๑ (ตอ๎ง) 
วันเกดิ : 14/08/2525 

ที่อยู ํ: 56/4 ซ.41 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุํม  

เขตบึงกุํม กทม. 10240 

โทรศพัท๑ : 0-2173-2730, 088-272-116 

E-mail : Maya_51@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ห๎างหุ๎นสํวนสามัญสุวรรนสาม ออร๑กาไนเซอร๑ 
 

 

นางสพุร สงัฆะภบิาล (หนุยํ) 
วันเกดิ : 10/12/2500  

ที่อยู ํ: 24/10 ซ.ชัยพฤกษ๑  

ถนน สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนง  

เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทรศพัท๑ : 0-2390-1945, 081-830-9727 

E-mail : sangkaphibal@yahoo.com 

ประกอบธุรกจิ : นักแสดงและครู โรงเรียนนานาชาติแอ๏ดเวนตีสกรุงเทพ 

 
 

ดร.สุชาติ  ค๎าทางชล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย 

หัวข๎อ : การพัฒนาบุคลิกภาพและจรรยาบรรณ 

 

 

 
 

ดร.นนทวัชร๑  อนันท๑พรจินดา 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร๑  

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

หัวข๎อ : ประเด็นข๎อคิดในการเป็น Organizer 
 
 
 

คุณประชาภัฒน๑ กลิ่นเกลา 

ที่ปรึกษากรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 

หัวข๎อ : ให๎คําปรึกษาแนะนําการนําเสนอแผนการลงทุน 
 
 
 

คณุวรมติร ครฑุโต 

รองกรรมการผูจ๎ดัการธนาคารพฒันาวิสาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดยอํมแหงํประเทศไทย 

หัวข๎อ : ให๎คําปรึกษาแนะนาํการนําเสนอแผนการลงทุน 
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นายวบิลูย๑  วทิยาเวโรจน๑ (วบิลู)  
วันเกดิ : 05/10/2501  

ที่อยู ํ: 181/8 ถ.สุรวงศ๑ แขวงสุริยวงศ๑  

เขตบางรัก กทม. 10500     

โทรศพัท๑ : 0-2234-8892, 086-391-3845 

E-mail : vvnego@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.77 มัลติเทรด จํากัด 
 

 

นางวลิาวลัย๑  อาจเกงํกลา๎ (ว)ิ 
วันเกดิ : 09/02/2503 

ที่อยู ํ: 25/2 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง  

เขตจอมทอง กทม. 10150    

โทรศพัท๑ : 0-2875-9603, 088-002-1329 

E-mail : wilawan_art@icc.co.th 

ประกอบธุรกจิ :  บ.ไอซีซี อนิเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 

 

นายศภุเดช เสมาเพชร (เรญิ) (รองประธาน) 
วันเกดิ : 10/04/2505 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 451/39 ถ.สุวินทวงศ๑ 11 

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 

โทรศพัท๑ : 0-2347-3032, 081-850-8842 

E-mail : eactasia@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.อีสต๑ เอเชีย คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด๑) จํากัด 

 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 

 
ระหว่างวนัที ่7 มถินุายน  -  7 กรกฎาคม 2554 

ณ ห้องสมัมนา 1 ชัน้ 6 อาคารกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามที ่6 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
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นายมนตร ี ยางงาม  (ตร)ี 

วันเกดิ :  03/03/2522 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านบางกอกน๎อยวิจเรจ 95/921 

ซ.บรมราชชนนี 15 ถ.บรมราชชนนี 

เขตบางกอกน๎อย กทม. 10100 

โทรศพัท๑ : 089-882-2943 

E-mail : tri_gvide4u@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : มัคคุเทศก๑อิสระ 
 

นางมยรุ ี กาญจนกาํธร (ย)ุ 
วันเกดิ : 16/02/2506 

ที่อยู ํ: 40 ซ.บางแวก 26 แยก 9  

แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

โทรศพัท๑ : 0-2410-5601, 084-008-8122 

E-mail : kawkanjana@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.เจเอ็มเคเนทเวิร๑ก จํากัด 

ขาย-ให๎เชําอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑และฝึกอบรม English/IT 
 

คณุยวุรยี๑  กริะนันทวฒัน๑ (ตุมํ) 
วันเกดิ : 16/08/2515  

ที่อยู ํ: หมุํบ๎านแฮปปี้แลนด๑แกรนด๑วิลล๑ 1/68  

ซ.53 ถ.ลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น  

เขตบางกะปี กทม. 10240 

โทรศพัท๑ : 0-2348-0279, 081-824-5615 

E-mail : ykiranantawat@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.AIA ตัวแทนประกันภัยและประกันชีวิตและจัดงาน Event 

 

 

นายกนช  รตัวิานชิ (ทอ๎ป) (ประธาน) 
วันเกดิ : 12/08/2515 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านประชานิเวศน๑ 2   

เลขท่ี 70/581 หมูํที่ 7 ซ. 7 ถ.ประชาชื่น  

ต.ทําทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศพัท๑ : 0-2573-1488, 085-064-9993  

E-mail : KANOCH@NIA.OR.TH 

ประกอบธุรกจิ : สํานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (องค๑การมหาชน) 

 

 

 นางสาวกมลวรรณ  อนิทร๑ศริิ  (แนน)  
วันเกดิ : 17/06/2528 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านนันทนาการ๑เด๎นท๑ 133/14  

หมูํ 1 ซ.นันทนาการ๑เด๎นท๑ 7 ถ.รังสิต-ปทุมธานี  

ต.บ๎านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศพัท๑ : 080-600-2008 

E-mail : kamonwan_i@hotmail.com 
  

 

  นางสาวกฤตพร  วงศ๑ถาวร  (ตุ๏กตา)  
วันเกดิ : 25/02/2528  

ที่อยู ํ: ศุภาลัย ออร๑คิดส๑ ปาร๑ค เลขที ่59/79  

ซ.จรัญสนิทวงศ๑ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ๑ 13 

แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

โทรศพัท๑ : 0-2449-5468, 089-498-2228, 089-341-5525 

E-mail : angel_reserved@hotmail.com 
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นายกฤษณ๑  กสุโุมทย๑ (นัท) 

วันเกดิ :  07/10/2528 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 165 หมูํที ่6 ซ.นุกูลธร 

ถ.ามวงศ๑วาน แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่  

กทม. 10210 

โทรศพัท๑ : 0-2580-1745, 086-6210743  

E-mail : kk-kusumote@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.Eamplus co.,Ltd 
 
 

นางใจทพิ  คาํขนั (จุม๎) 
วันเกดิ : 15/08/2508 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านนวลจันทร๑ 130/55 หมูํ 15  

ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุํม 

เขตบึงกุํม กทม. 10230 

โทรศพัท๑ : 0-2949-9994, 086-804-8195 

ประกอบธุรกจิ : บจก.ยังเกอร๑ 
 

 

นางจาํนวล สขุยุานนท๑ (ปา้นาวล) 
วันเกดิ : 13/12/2482  

ที่อยู ํ: เลขท่ี 41/11 หมูํท่ี 7 ซ.ชูชาติอนุสรณ๑  

ถ.ติวานนท๑ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120    

โทรศพัท๑ : 0-2583-9488, 086-396-4642 
 ประกอบธุรกจิ : จัดพาเด็กนักเรียนและนักศึกษาไปเรียน 

ภาคฤดูร๎อนที่ประเทศจีน 

 

นางเพทาย พุมํสวุรรณ (จุ๐ม) 

วันเกดิ : 30/10/2513 

ที่อยู ํ: 20 หมูํท่ี ซ.คู๎บอน 17 ถ.คู๎บอน  

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 

โทรศพัท๑ : 089-051-3607 

E-mail : patry_jum@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ธุรกิจรังนก 

 

 

 นางสาวภานชุ  เกาะประเสรฐิ  (ตอง)  
วันเกดิ : 17/06/2531 

ที่อยู ํ: 70/38 หมูํที ่6 ซ.พงษ๑ดําริ 4  

ถ.งามวงศ๑วาน แขวงทุํมสองห๎อง  

เขตหลักสี่ กทม. 10210    

โทรศพัท๑ : 088-498-6559 

E-mail : baby-bear@hotmail.com 
ประกอบธุรกจิ : บ.เอิร๑น พลัส จํากัด 

 

 นายภาสกร ทองแสนด ี (F)  
วันเกดิ : 05/07/2528  

ที่อยู ํ:  29/1372 หมูํท่ี 6 ซ.ดพันท๎ายนรสิงห๑  

ถ.พระราม 2 ต.พันท๎ายนรสิงห๑ อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท๑ : 034-873-124, 089-047-3050 

E-mail : thongsandees@hotmail.com lus_mee@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.TSD Sound Project Professional 
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นางสาวปรมาภรณ๑ คลอํงวชิา  (โบ) 

วันเกดิ :  19/03/2518 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านศุภาลัยวิลล๑ รัชดา 380/123  

ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก  

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศพัท๑ : 0-2930-5233, 083-254-7977 

E-mail : paramaporn_k@yahoo.com, 

paiyarnyai99@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ธุรกิจสํวนตัว 
 

นายประพนัธ๑พงษ๑  กาญจนองักรู (BYRD) 
วันเกดิ : 23/11/2524 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านบางนาวิลลํา 167  

ซ.บางนา-ตราด 16 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 

โทรศพัท๑ : 081-420-1747 

E-mail : p.kanjanaungkoun@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : Event Organizer & Branding & Digital marketing 

 

นายพรชยั  ลาภดาํรงกจิ (หนุมํ) (รองประธาน 

วันเกดิ : 02/09/2517  

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านพุดตาน เลขที ่719/300 หมูํท่ี 10  

ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม 

เขตหนองแขม กทม. 10160 

โทรศพัท๑ : 082-793-9355 

E-mail : PC59@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : Real estate Broker 

 

นางสาวณฐัชมนต๑  แจมํเจรญิชยัยศ (ณฐั) 
วันเกดิ : 08/03/2508 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 7/81 ซ.รามคําแหง152  

ถ.รามคําแหง แขวงามคําแหง เขตสะพานสูง  

กทม. 10240 

โทรศพัท๑ : 0-2573-1488, 085-064-9993  

E-mail : KANOCH@NIA.OR.TH 

ประกอบธุรกจิ : ทําขนมเค๎ก 
 

 นายณฐัวฒุ ิบานนกิลู  (ปอ)  
วันเกดิ : 28/11/2513 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 101 รามคําแหง 54  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 

โทรศพัท๑ : 081-348-1458 

E-mail : bannikul@mindkoncept.com 

ประกอบธุรกจิ : หจก.มายด๑คอนเซปท๑อินเตอร๑  
  

 

 

นายถิรวฒุ ิพนัธุ๑ภคัภญิโญ (เจ) 
วันเกดิ : 16/04/2528 

ที่อยู ํ: 56/4 ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย  

แขวงคลองกุํม เขตเขตบึงกุํม กทม. 10240       

โทรศพัท๑ : 0-2173-2730, 085-908-1541 

E-mail : godfaro@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : ห๎างหุ๎นสํวนสามัญสุวรรนสาม organizer 
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นายธรี๑รฐั  รตันพฒัน๑โภคนิ (หวํง) (รองประธาน) 

วันเกดิ : 12/07/2513 

ที่อยู ํ: หมูํบ๎านศุภาลัยวิลล๑ เลขท่ี 380/55 

ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก  

แขวงจันทรเกษม เขตตุจักร กทม. 10900 

โทรศพัท๑ : 081-860-9497, 087-699-4422 

E-mail : gl_huang09@yahoo.com 

ประกอบธุรกจิ : GRAPHICLINE ORGANIZER 

ธรรมศิลป์ นาฏศิลป์ (โรงเรียนสอนโขนและดนตรีไทย) 
  

นายนิโรจน๑  พนมไพร (โอ)  
วันเกดิ : 25/05/2516 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 25/1940 ถ.ลาดพร๎าว 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 

โทรศพัท๑ : 089-799-8181 

E-mail : sla@sla.co.th, pisist@gmail.com 

WWW.sla.co.th 

ประกอบธุรกจิ : SLA Solutions co., LTD 

  

 
คณุปยิะมติร  ศกัดา (ยะ)  
วันเกดิ : 15/01/2513 

ที่อยู ํ: เลขท่ี 5/6 ถ.ประชาธิปัตย๑ ต.หาดใหญํ 

อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท๑ : 074-211-589, 081-599-2826 

E-mail : yaky-zaa@hotmail.com, yakyzaa@gmail.com 
ประกอบธุรกจิ : บ.แลนด๑ ออแกไนซ๑ทราเวล 
 

 

  นายทวชิ  ปราณธีรรม (เอส : S)  
วันเกดิ : 26/05/2526  

ที่อยู ํ: 21 หมูํท่ี 8 ซ.4 แยก 27 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงดอกไม๎ เขตประเวศ กทม. 10250    

โทรศพัท๑ : 0-2337-4886, 086-336-5216 

E-mail : sahutchai007@hotmail.com  www.hanaflorist.com 

ประกอบธุรกจิ : ร๎านดอกไม๎ ฮานา ฟลอริสท๑ 
 

นางสาวธญัญารตัน๑  เตม็พร๎อม (จิว๋) 
วันเกดิ : 02/11/2518 

ที่อยู ํ: 481/35 ซ. ร.ร พระยาประเสริฐ  

ถ.ลาดพร๎าว 94 แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กทม. 10310   

โทรศพัท๑ : 089-199-9571 

E-mail : thanyarat_temprom@hotmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.AIA, บ.ชาทิสประกันวินาศภัย 

 

 

นายธติิรมย๑  วรลกัษณ๑กจิ (กระเปา๋) 
วันเกดิ : 16/05/2532 

ที่อยู ํ: 304/13 ซ.เจริญกรุง103  

ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  

เขตบางคอแหลม กทม. 10120 

โทรศพัท๑ : 0-2688-0497, 087-021-2048 

E-mail : thitirom.w@gmail.com 

ประกอบธุรกจิ : บ.that’s me creative photo 


