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สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 
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อมิแพ็ค ชาเลนเจอร ์1-3 เมอืง
ทองธานี 
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สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 





Hall gateway 
        3 sets 



Directory Board 
           3 sets 



Sign Board  
        3 sets 



Main Stage 

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

แนวคดิการออกแบบ :   

เพื่อเป็นเนน้ใหส่ื้อถึงการจดังานท่ีมีมาหน่ึงร้อย ปี จึงไดน้ ากลีบดอกไมท่ี้ใชใ้นงาน

หตัถกรรมร้อยมาลยัมาเป็นตวัตกแต่งหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งและสวยงามกบั

พวงมาลยัซ่ึงเป็น ตราสญัลกัษณ์งาน  คร้ังน้ี  โดยออกแบบกลีบดอกไมใ้หดู้เรียบง่าย

แต่ทนัสมยัและมีหลากสีส่ือถึงความหลากหลายของศิลปหตักรรมไทย และความไม่

หยดุน่ิงของการจดัการซ่ึงมีการจดัมาตลอดอยา่งต่อเน่ือง เป็นเวลานบัร้อยปี  







 100 ปี สพฐ. 

 จิ๋วแต่แจ๋ว สู่โรงเรียนดศีรีต าบล 

One Tablet Per Child 

 บทบาทหน้าที่ ภาระกจิขององค์กร 

 ผลงานทีผ่่านมา 

 ผลงานปัจจบุัน 

 ส่วนประชาสัมพนัธ์ 

 

เนือ้หา ประกอบด้วย 

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

นิทรรศการ สพฐ. 











 ส่วนจัดแสดงผลงานนักเรียน บริเวณด้านหน้า Challenger 2 

เพือ่ให้นักเรียนได้แสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการรวบรวมจากแต่ละโซนทีน่ ามาจัด

แสดงให้เยาวชนและผู้สนใจได้เยีย่มชมผลงานความสามารถในด้านต่างๆของ

นักเรียน เพือ่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความภาคภูมใิจให้กบัเยาวชนไทย 

จุดแสดงผลงานนักเรียน (Showcase) 

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 
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สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 





สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

ZONE 
 สุดยอดปัญญาเดก็พเิศษไทย      Shining Special Kids 

 เยาวชนสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Young Creative Minds 

 ภาษาไทยแห่งความภูมิใจ           Our Language Our Dignity 

 พอเพยีง ค าเดยีวพอ  Sufficiency is Efficiency   

 ธรรมะมาปัญญาเกดิ                  Dhamma for Enlightenment 

 นาฏศิลป์แผ่นดนิไทย                Heritage Thai Dance 

 ภาษาน าพาสู่สากล                   Stairways to Greatness 

 สุดยอดนักคดิ นักประดษิฐ์ไทย   Best Young Inventors 

 เทคโนโลยี ปลายน้ิวสัมผัส         Technology at Fingertips 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

ป้ายบอกโซน 



ป้ายโซน 



ขนาด 3.00x15.86 m. 1 set 

ขนาดเวที  8.54 x15.86 m. 1 set 

แบบฉากหลงัเวที 

สุดยอดปัญญาเดก็พเิศษไทย 
Shining Special Kids 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 





ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

เยาวชนสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
 Young Creative Minds 

ขนาด 3.00x7.32 m. 1 set 

เวทีขนาด 6.10x7.32x0.80 m. 1 set 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

ภาษาไทยแห่งความภูมิใจ 
Our Language Our Dignity 

ขนาด 2.40x6.10 m. 3 sets 

ขนาดเวที 4.88x6.10 m. 3 sets 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 
ธรรมะมาปัญญาเกดิ 

ขนาด  3.00x9.76 m.  2 sets  
Dhama for Enlightenment 

ขนาด  2.4x6.10 m.  3 sets  

เวทีขนาด 7.32x9.76x0.80 m. 2 sets 

เวทีขนาด  3.66x6.10 x0.80 m.  3 sets  



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

นาฎศิลป์  แผ่นดนิไทย 

เวทีขนาด  8.5x12.20x0.80 m. 2 sets 

Heritage Thai Dance 

 ขนาด  3.00 x12.20x0.80 m. 2 sets 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

ภาษา น าพาสู่สากล 
Stairways to Greatness 

เวทีขนาด 4.88x6.10x.80 m. 1 set 

ขนาด 2.40x6.10 m. 1 set 



บอร์ดพร้อมแท่นโชว์ 
    หนังสือเล่มเล็ก 





แบบฉากหลงัเวที 

สุดยอดนักคดิ นักประดษิฐ์ไทย 

ขนาด  2.40x4.88 m. 2 sets 
Best Young Inventors 

ขนาด  2.40x7.32m. 1 set 

เวทีขนาด  3.66x4.88 m. 2 sets 

ขนาด  6.20x7.32m. 1 set 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

เทคโนโลย ีปลายน้ิวสัมผนั 

ขนาด  3.00 x9.72 m. 
Technology at Fingertips 

เวทขีนาด 6.10x9.76x0.80 m. 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

การงานอาชีพ(ในอาคาร) 
ขนาด  2.40 x4.88 m. 

เวทขีนาด 3.66x4.88x0.80 m. 





แบบฉากหลงัเวที 

สภานักเรียน 
Our Language Our Dignity 

ขนาด 2.40x8.50 m. 1 set 

เวทีขนาด 6.10x8.54x0.80 m. 1 set 



ป้ายโซน 



แบบฉากหลงัเวที 

การงานอาชีพ(ในอาคาร) 
ขนาด  2.40x9.76 m. 

เวทขีนาด 4.88x9.76x0.80 m. 



ป้ายโซน 



  ซุ้มลูกเสือ 
Lake Side 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

รายละเอยีดคูหามาตรฐาน: 
 
 ผนงัสีขาว สูง 2.4 เมตร 3 ดา้น 
 โตะ๊ประชาสัมพนัธ์ ขนาด 0.50x1.00x0.75 1 ตวั 
 เกา้อ้ี 2 ตวั 
 ไฟฟลูออเรสเซนต ์2จุด 
 ปลัก๊ไฟฟ้า 5 แอมป์ 1 จุด 
 
 



คูหามาตรฐาน 
-ผนังสีขาว สูง 2.40 ม. 3  ด้าน 

- โต๊ะประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.50x1.00x0.75.  1 ตัว 
- เก้าอี ้2 ตัว 

- ถังขยะ 1  ใบ 
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 2  จุด 

- ปล๊ักไฟฟ้า 5  แอมป์ 1  จุด  Lay Out Plan 

Front View 



Floor plan 

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

ดูตามเอกสารแนบ 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

Gimmick 
พธิเีปิดงาน 

ประธานเปิดงานวางMock Up สัญลักษณ์
ของงาน บนแท่นพธีิเปิด พร้อมSound 

Effect Light  บนจอLED ปรากฎเป็น
เลข 100 ปี หมุนรวมเปล่ียนเป็นโลโก้

ของงาน 



OPENING PERFORMANCE & GIMMICK  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ คร้ังที่ 62 

สุดยอดเดก็ไทยมุ่งมัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา   
Supremacy with Grace and Wisdom 

 
วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556  
ตัง้แตเ่วลา 09.30-12.00 น.  

ณ อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพค็ เมืองทองธานี  

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 



Time / Queue Description 
WELCOME RECEPTION 

09.00-9.30 น. ลงทะเบียนแขกผู้ มีเกียรติ และสื่อมวลชน 
- เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ เป็นเดก็นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ชายหญิง ให้

การต้อนรับและกลดัดอกไม้ให้กบัแขก VIP  

- บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ให้กบัแขกผู้ มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน  ระหว่างรอ
เร่ิมพิธีการบนเวที 

09.30-10.00 น. เม่ือท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน (อาจพกัรอในห้องรับรองก่อนเดิน
เข้างาน) หรือ เดินเย่ียมชมนิทรรศการต่างๆ ระหวา่งทางก่อนถึงเวที โดยมี
คณะกรรมการจดังานให้การต้อนรับ และน าเย่ียมชม  
- เปิดกรวยดอกไม้ธปูเทียนแพร และถวายเคร่ืองราชสกัการะต่อเบือ้งพระบรม

ฉายาลกัษณ์ ณ สว่นแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
- เย่ียมชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ  
- เย่ียมชมนิทรรศการผลงานประจ าปี ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (สพฐ.) 
- และเดินเย่ียมชมนิทรรศการระหวา่งทางเดินไปเวทีใหญ่  

AGENDA 



Time / Queue Description 
EVENT ON STAGE BEGINS 

10.00 น. 

เป็นต้นไป 
เม่ือท่านประธานเดินมาถึงเวทีใหญ่เพ่ือประกอบพิธีเปิด (เร่ิมกิจกรรมบนเวที)  

Queue 1. การแสดงต้อนรับชดุ โหมกลองก้องไกล สพฐ. ไทยก้องหล้า 
- การแสดงโหมกลองทตั จ านวน 6 ใบ โดยนกัแสดง นายกลองชายหนุ่มร่างกาย

ก าย า ตีกลองในจงัหวะเร้าใจ สร้างความตื่นเต้น และดงึดดูความสนใจให้กบั
ทกุท่าน และเป็นสญัญาณในการเร่ิมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  

Queue 2. VOICE OVER เปิดตวัพิธีกร  
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ขอต้อนรับ

แขกผู้ มีเกียรติทกุท่าน เข้าสูพ่ิธีเปิดงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ครัง้ที่ 
62 “สดุยอดเด็กไทยมุ่งมัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” และขอเสียง
ปรบมือต้อนรับพิธีกรของเรา คณุ.................................... 

- Ladies and Gentleman welcome all of you to the opening ceremony 

of The Supremacy with Grace and Wisdom Festival brought to  you 

by OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION  and THE 
MINISTRY OF EDUCATION and now please give a big applaud for our 
master of ceremony Khun………………….. 

AGENDA 



Time / Queue Description 

Queue 3. พธีิกรกล่าวต้อนรับ และแนะน างานพอสังเขป ก่อนน าเข้าสู่ช่วงพธีิการ  
Queue 4. กลา่วต้อนรับ โดย.......พิธีกร...................................................................... 
Queue 5. กลา่วรายงาน โดย  ดร.ชินภทัร ภมิูรัตน  

                             เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
Queue 6. กลา่วเปิดงาน โดย  พณฯ ท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา 

                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
Queue 7. การแสดงพิธีเปิดชดุ “๑๐๐ ปี ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนไทย  การศกึษายคุใหม่

สร้างสรรค์ไทยสู ่AEC”   
- การแสดงพิธีเปิดแบบไทยร่วมสมยั ผสมผสานวฒันธรรมจาก 10 ชาติสมาชิก 

AEC (ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 

กมัพชูา, บรูไน) การแสดงแบง่ออกเป็น 3 องก์  

AGENDA 



Time / Queue Description 
Queue 8. เม่ือนักแสดงลงไปเรียนเชญิท่านประธานขึน้บนเวที  

- พิธีกรกลา่วทวนรายชื่อท่านประธาน และแขกผู้มเีกียรติ ร่วมประกอบพิธีเปิดบนเวที  
- เมื่อทกุท่านพร้อม ณ แท่นพิธีเปิดแล้ว พิธีกรให้สญัญาณนบัถอยหลงั เพ่ือน าท่านประธาน

ประกอบพิธีเปิด  
- GIMMICK พิธีเปิด: เป็นการใช้จอ LED TV เป็นแท่นพิธีเปิด โดยท่านประธานในพิธีหย่อน 

MOCK UP ธง สพฐ. ลงในช่องด้านบนกลอ่ง LED TV ท่ีอยู่ตรงหน้า ภาพท่ีปรากฏในจอจะ
สมัพนัธ์กบั MOCK UP รูปธงท่ีหย่อนลงไป โดยภาพพืน้หลงัจะเป็นภาพผืนแผน่ดินทองของไทย 
เมื่อธง สพฐ. ถกูปักลงบนแผนท่ี นัน่หมายความว่า การศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทย ได้เข้าถึงทกุ
พืน้ที่ และนัน่หมายความว่า จากนีไ้ปคนไทยทกุคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศกึษา เป็นพืน้ฐาน
คณุภาพประชาชนท่ีดี ต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

- จากนัน้ EFFECT ต่างๆ จะถกูปลอ่ยออกมา ทัง้ CO2 และ PAPER SHOOTER พร้อมกบั
เสียงเพลงเฉลมิฉลองอย่างยิ่งใหญ่  

Queue 9. พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพ และมอบของท่ีระลกึแด่ท่านประธานในพิธี 
 - พิธีกรขอบคณุแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน และขอบคณุนกัแสดง เชิญทกุคนลงจากเวที 
 - เรียนเชิญท่านประธานในพิธี เดินเย่ียมชมงาน โดยคณะกรรมการจดังาน ให้การรับรอง  

INSERT การแสดงพิเศษจาก สพฐ. ระหว่างรอ ก่อนเร่ิมพิธีการ 
11.00 น. เสร็จสิน้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  

AGENDA 



การแสดงต้อนรับชุด โหมกลองก้องไกล สพฐ. ไทยก้องหล้า  
 การแสดงโหมกลองทดั จ านวน 6 ใบ โดยนกัแสดง นายกลองชายหนุ่ม
ร่างกายก าย  าจะตีกลองในจงัหวะเร้าใจ สร้างความต่ืนเตน้ และดึงดูความสนใจ
ใหก้บัทุกท่าน เพ่ือเป็นสัญญาณในการเร่ิมพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ  



การแสดงพธีิเปิดชุด “๑๐๐ ปีศิลปหัตถกรรมนักเรียนไทย การศึกษายุคใหม่สร้างสรรค์
ไทยสู่ AEC”  
 
 การแสดงพิธีเปิดแบบไทยร่วมสมยั ผสมผสานวฒันธรรมจาก 10 ชาติสมาชิก 
AEC  ไดแ้ก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 
กมัพชูา และบรูไน  โดยการแสดงแบ่งออกเป็น 3 องก ์ประกอบดว้ย   



องก์ที ่1 ๑๐๐ ปีศิลปหัตถกรรมนักเรียนไทย  
 การแสดงในรูปแบบไทยร่วมสมยั น าเสนอวฒันธรรม 5 ภาคของไทย ส่ือใหถึ้งความเป็นไทยใน
แต่ละทอ้งถ่ิน ท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ก าเนิดของงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนไทย ท่ี
หลากหลายจากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน จากทัว่ประเทศของไทย น าแสดงโดยนกัแสดงชายหญิง ในชุด
ประจ าทอ้งถ่ิน ประกอบอิริยาบถในการท างานในอาชีพท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละภูมิภาค เร่ิมจาก 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ท่ีมีมาอยา่งยาวนานกวา่ 100 ปี และไดรั้บการ
พฒันา โดยมีภาพววิฒันาการของงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนประกอบบนจอ LED บนเวที  



องก์ที ่2 การศึกษายุคใหม่มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ไทยสู่ AEC  
 การแสดงต่อเน่ืองท่ีจะท าใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของโลก จากการท าการเกษตร หรือ
ธุรกิจภายในประเทศ สู่การคา้และธุรกิจระหวา่งประเทศแบบเปิด หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในปี 2558 โดยใชเ้ทคนิคภาพ Graphic บนจอ LED บอกเล่าเร่ืองราวของการรวมตวั
กนัของประชาคมฯ  ต่อเน่ืองดว้ยนกัแสดงทอ้งถ่ินจากชาติสมาชิก ในชุดประจ าชาติ และธงประจ าชาติ ทั้ง 
10 ออกมาท่ีละประเทศ พร้อมการทกัทายในแบบภาษาถ่ินของตน  



องก์ที ่3 แสดงถึงการแลกเปลีย่น การค้าขาย สินค้าต่างๆ จากแต่ละชาตสิมาชิก  
 การแสดงมิตรภาพ และความสมัพนัธ์ ของชาติสมาชิกทั้ง 10 บนผนืแผน่ดินไทย ท่ีจะเป็น
เมืองหลวงของอาเซียนในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนท่ีจะโพสจบเป็น Finale บนเวที 
ตวัแทนนกัแสดงประเทศไทย จะลงไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธี และแขกผูมี้เกียรติ ร่วมกนัประกอบ
พิธีเปิดบนเวที  



OPENING GIMMICK #1 
 GIMMICK พิธีเปิด: เป็นการใชจ้อ 
LED TV เป็นแท่นพิธีเปิด โดยท่านประธานในพิธี
สัมผสั Logo สพฐ. บนจอ LED TV ท่ีอยูต่รงหนา้ 
ภาพท่ีปรากฏในจอจะรูป Logo สพฐ. จะเรืองแสง
ข้ึน พร้อมกบัภาพพื้นหลงัจะเป็นภาพผืนแผ่นดินทอง
ของไทย เม่ือตรา สพฐ ถูกประทบัลงบนแผนท่ี นั่น
หมายความวา่ การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ไดเ้ขา้ถึง
ทุกพื้นท่ี และนั่นหมายความว่า จากน้ีไปคนไทยทุก
คนจะได้มีโอกาสเข้า ถึงการศึกษา เป็นพื้นฐาน
คุณภาพประชาชนท่ีดี ต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
จากนั้น EFFECT ต่างๆ จะถูกปล่อยออกมา ทั้ง 
CO2 และ PAPER SHOOTER พร้อมกบั
เสียงเพลงเฉลิมฉลองอยา่งยิง่ใหญ่  



OPENING GIMMICK #2 
 GIMMICK พิธีเปิด: เป็นการใหท่้าน
ประธานเปิด Mock up หนงัสือโดยเม่ือเปิด
หนังสือออกมา ภาพท่ีปรากฏจะเป็น POP UP 
LOGO การจดังาน สือใหเ้ห็นวา่หนงัสือ คือแหล่ง
รวบรวมความรู้ เราสามารถหาความรู้ทุกอยา่งไดจ้าก
การอ่าน และส่งเสริมการอ่าน จุดเร่ิมต้นของการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเองของเดก็ไทย  
 จากนั้น EFFECT ต่างๆ จะถูกปล่อย
ออกมา ทั้ง CO2 และ PAPER SHOOTER 
พร้อมกบัเสียงเพลงเฉลิมฉลองอยา่งยิง่ใหญ่  



OPENING CEREMONY  MC 

พภูิ พุ่มแก้ว (ช่ือเล่น: ต๊ะ)  
ผูป้ระกาศข่าวโมเดิร์นไนน์ทีว ีและพิธีกร  
ดีเจคล่ืนซ้ีด เอฟเอม็ และเป็น 1 ใน 50 หนุ่มคลีโอ 
ประจ าปี 2010  

อสิรีย์ บงกชสถิตย์ (ช่ือเล่นน ้าหวาน) 
พิธีกรมืออาชีพ ภาคภาษาไทย และองักฤษ  

•       Press conference 

•       Business conference 
•       Grand opening ceremony, party 

•       Launching new products 

•       M.C. for wedding ceremony and so on. 



DAILY ACTIVITY MC 

ปภังกร เดชพงษ์ (ช่ือเล่น: เบิร์ด )  
พิธีกรงานอีเวนทมื์อาชีพ ดว้ยประสบการณณ์กวา่ 5 
ปีในสายงานพิธีกรงานอีเวนท ์  

อสิรีย์ บงกชสถิตย์ (ช่ือเล่นน ้าหวาน) 
พิธีกรมืออาชีพ ภาคภาษาไทย และองักฤษ  

•       Press conference 

•       Business conference 
•       Grand opening ceremony, party 

•       Launching new products 

•       M.C. for wedding ceremony and so on. 



MC for IT ZONE 

นายอนาวลิ   เจียมสมวงศ์   (BANK) 
สงู  180 cm. หนกั  70 kg. 
หลกัสตูรการอบรม  M-150 Dj Creative ,  
PJ. SKY HIGH Academy #2 
โฆษณา เมาไมข่บั, Swensens, Grand-fit, ภาพน่ิง 
KODAK 
- MC. (พิธีกร)  "มีใบรับรองผู้ประกาศ" จากกรม
ประชาสมัพนัธ์* 
- DJ. BIG FM  <music feel good>  Mon-Fri  
15.00-18.00    ดแูละฟังท่ี (www.bigfm.fm) 



MC for การแข่งขนัทกัษะไอที 
13 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ เวทีกิจกรรมโซนไอที 

ปานระพ ีรพพินัธ์ุ (เอิน้) 
ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร :  สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
   (รายการเร่ืองเดน่เยน็นี ้16.20 – 18.00 น. จ.-ศ.)     
● พิธีกร&Producer รายการ”ไอที24ชัว่โมง” ไทย
ทีวีสีช่อง 3   
   (ดรูายละเอียดได้ท่ี www.it24hrs.com)                                      
● อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลกัสตูร
นานาชาติ  
   (International Program) : มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต (สอนปริญญาโท, ตรี)           
● พิธีกร (ภาษาไทย, องักฤษ) 
หมายเหตุ ท างานได้ต้ังแต่เวลา 10.00-14.30 น. เท่าน้ัน) 



MC for การแข่งขนัทกัษะไอที 

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  (หนุ่ย) 
พิธีกรรายการไอทีช่ือดงั ปัจจบุนั : : 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จ ากดั (SHOW 
NO LIMIT) 
(ออกาไนเซอร์ด้านไอที และผลิตรายการโทรทศัน์) 
 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกมโนลมิิต จ ากดั (GAME 
NO LIMIT) 
(ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ “ต้มย ากุ้ง”) 



Masscot 

บตัรจอดรถ 

ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

 ส่วนประชาสมัพนัธ ์

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

CARD 



75 

CARD 
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ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

<< BANNER Size 60x400 
cm 

<< BIG BANNER Size 300x600 cm 

BANNER Size 350x100 cm 
V 



77 Cut Out size 800x400 cm 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 



78 Cut Out size 3,000x600 
cm 

Cut Out size 1,570x800 
cm 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 

Hanging Banner size 
200x400 cm 
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ป้ายประชาสัมพันธ์ 

J-Flag size 50x150 cm 
>> 

ป้ายหน้าบูธ size 40x300 cm 

<< Signage board size 
120x240 cm 
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ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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MASCOT 



 สุดยอดเดก็ไทยมุ่งม ัน่ สรา้งสรรคแ์บบอย่างดว้ยปัญญา 
Supremacy with Grace and Wisdom 

Thank You 


