รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
หลักสูตรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 1 เมษำยน 2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
รวมทั้งหมด 76 กิจกำร 123 รำย
ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)
1

บจ.

Guitarslube

การศึกษา

ดนตรี และเต้น

นาย ชาครินทร์ ชูชาติ

บจ.

เจ เอส ซี โกลบอล (ไทย
แลนด์)
ยู แพชชั่น แฟรนไชส์

2
3

น.ส. ณัฏฐ์ทิตา วุฒิสุวรรณโภคิน

U Passion

การศึกษา

โรงเรียนกวดวิชา

น.ส. กฤตยา ศิลปสุวรรณ

บจ.

สหะสิทธิ์

Gencode

การศึกษา

สถาบันสอนพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม (coding)

นาย พัธนะชัย กมลเนตร

ไบโอ บิวทิส

ความงาม/สปา เครื่องสาอางบารุงผิวพรรณ

น.ส. ณัฎฐรัช พรศิริมงคล

ค้าปลีก

นาย ฐิติกร ทิพย์พรวงษ์

น.ส. อณัศยา ทิพย์พรวงษ์

นาย สถาพร สุวรรณเทพ

น.ส. ณิชมน โมรา

น.ส. เจษฎาภรณ์ แสงสุข

ควำมงำม/สปำ (1 กิจกำร 1 รำย)
4

หจก ไบโอ บิวทิส

ค้ำปลีก (5 กิจกำร 10 รำย)
5
6

บจ.

เต็กเฮงฮวด โกลด์ แอนด์ Tek heng houad
จิวเวลรี่
บมจ. พีที ฟาร์มาซี
PT PHARMACY

ค้าปลีก

ทองคารูปพรรณ และ
เครื่องประดับเพชร
แฟรนไชส์ร้านขายยา พีที
ฟาร์มาซี

-2ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

7 บจ. ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิไลฟ์
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)
8

บจ.

เร็วแสง

9

หจก วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

ค้าปลีก

เพื่อการเกษตร

น.ส. ไรวินทร์ วิมลตระการวัชร์

นาง สุขปัญญา พุทธิพิพัฒน์ขจร

ค้าปลีก

สินค้ากีฬา วิ่ง ไตรกีฬา

นาย กาธร นทีธนสาร

น.ส. สิริลักษณ์ พรชัยทิพย์รัตน์

แฟรนสไชส์ผลิตฟุตติ้ง ค้าปลีก
ปลอกสาเร็จรูป

ฟุตติ้ง ปลอกสาเร็จรูป

น.ส. จณาพร งามปิติพันธ์

น.ส. จิราพร บรรดาศักดิ์

นาย วรุตม์ ชะโนวรรณะ

น.ส. อนินทิตา บริพันธ์

น.ส. พัชรินทร์ กิตติวัฒน์วิมล

น.ส. กัญญาภัค มหาวรรณ

BananaRun

เครื่องดื่ม (9 กิจกำร 14 รำย)
10

บจ.

คาเฟ่ ชากัญ

คาเฟ่ ชากัญ

เครื่องดื่ม

11

บจ.

เคโตะ เฮลตี้ดริงค์

เคโตะ

เครื่องดื่ม

แฟรนไชส์เครื่องดื่มกัญชา/
แฟรนไชส์ตู้หยอดเหรียญ
เครื
่องดื่มกัญ่อสุชาขภาพ
น้าหวานเพื

12

บจ.

ซีโม โกโก้

ZMO COCOA

เครื่องดื่ม

โกโก้

นาย นิติ ปลั่งศรีสกุล

นาง อรอุมา หาญพงษ์ธรรม

13

บจ.

ซีแอล คอฟฟี่ แอนด์ ที

ชา ฟอร์ ยู

เครื่องดื่ม

ชานมมุก ชามุกไต้หวัน

น.ส. ช่อลดา แสงอรุณรักษ์

นาย อดุลย์ วงษ์เจียม

14

บจ.

นารา ดิสทริบิวชั่น

นมไม่มี6

เครื่องดื่ม

นมสดปั่น ขนมปังปิ้ง สเต๊ก

นาย ชลันธร แสงวิโรจน์

15

บจ.

บียอนด์ เอฟ แอนด์ บี

ชานมไข่มุก

นาย เฉลิมเกียรติ พัฒนกุลานนท์

16

บจ.

บีอิ้ง พราว

CHALAWAN BUBBLE เครื่องดื่ม
TEA
Am Tea (แอม ที)
เครื่องดื่ม

ชานมไข่มุก และอื่นๆ

น.ส. ณปภัช วรปัญญาสถิต

17

บจ.

เบค บราเธอร์ส (ประเทศ Bake Brothers
ไทย)

กาแฟ

นาง ณิชมล มีชานาญ

เครื่องดื่ม

-3ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

18 บจ. พิเชฐเทรดดิ้ง
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ชื่อธุรกิจ ( Brand )
Kin Ku Mi - กินกูมิ
กินกัญไหม

หมวดธุรกิจ
เครื่องดื่ม

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น
กัญชา กระท่อม

น.ส. ปัทมา ณ ถลาง

น.ส. ญาณิศา ศรีหราช

น.ส. เบญญาภา รัฐพิทักษ์ถิรดา

นาย สารรัฐ รัฐพิทักษ์

บริกำร (15 กิจกำร 26 รำย)
19

บจ.

Professional Safe & บริการ
Clean
ซีดับบลิว โปรเฟสชั่น บริการ
แนล เซอร์วิส

การฆ่าเชื้อ กาจัด Covid-19
ด้วยลาแสง UV type C +
Ozone
บริ
การทาบัญชี

22

บจ.
บจ.

โปรเฟสชั่นแนล เอ็น
เนอร์จี้ โซลูชั่น
ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล
เซอร์วิส
ซีดับบลิวพี อินเตอร์พริ้นท์
แอนด์ แพ็ค
ซุปเปอร์ฟาสท์ เอ็กซ์เพรส

20

บจ.

CEP
Superfast Express

บริการ
บริการ

ผลิต จาหน่าย บรรจุภัณฑ์กระดาษน.ส. ณิชารัศม์ วิชญหิรัญพงศ์
ขนส่งพัสดุภายในประเทศ
นาย พิภพ บุญช่วย

นาย กิตติวัฒน์ สมบูรณ์เบิศศิริ
นาย ฐิติ ราศีกุล

23

บจ.

ดีมอลล์ดี

DMALLD

บริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์

นาง ณภัค วรจิรปัญชญา

น.ส. วิจิตรวดี แก้วป่อง

24

บจ.

บริการ

ดร.

น.ส. ศศิธร อยู่เล็ก

บริการ

บริการทาลายเอกสาร โรงอัด
กระดาษ
Motorcycle Services &
Maintenance
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

บริการ

รักษาความปลอดภัยครบวงจร นาย วรเศรษฐ์ บัวดอก

คุณ บูรณา ไชยงาม

บริการ

รับซักแห้งผ้าทุกชนิดโดยใช้
เครื่องเฉพาะ สปากระเป๋าแบ
รนด์เนม รองเท้า คาร์ซีท

นาย คณาสิน หิรัญวิวัฒน์กุล

21

25
26
27
28

ท็อป ซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ TOP-SECRET
ดิสทรัคชั่น
DESTRUCTION
บจ. บริทไบค์
DOM : Delight of
Motorcyclist
บจ. พี.เค.ที. อีเลคทริค ซัพ
บ้านดีดีซะดวกซัก
พลายส์
บมจ. พีซีไอ อินเตอร์
ศูนย์ให้บริการรักษา
ความปลอดภัยครบ
วงจร พีซีไอ อินเตอร์
ร้าน วีคลีน ดรายนิ่ง เซอร์วิส VeeClean

บริการ

นาย วิรุฬ รักนุ้ย

อิทธิกร ศรีจันบาล

นาย ณัฐนันท์ ยานะ

นาย ดอม เหตระกูล

นาย พิสัณห์ ถิรวศิน

น.ส. โชษิตา ปัญจกะบุตร

-4ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

29 บจ. ออก้า เมทัล
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ชื่อธุรกิจ ( Brand )
ออก้า เมทัล

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

บริการ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริการ

ติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์ม นาง ศมน ชคัตธาดากุล
กรองแสง
ร้านสะดวกซัก
นาย พิชชา เชษฐฤทธิรงค์

30

บจ.

อัลทิเมท ดีไซร์ ออโต้กลาส UDA AUTO GLASS

31

บจ.

เอ็ม โซล

32

บจ.

เอ็มพ้อยท์เอ็กซ์เพรส

Duck Wash (The M บริการ
soul)
Point Express
บริการ

33

บจ.

ฮับบา

HUBBA Thailand

บริการ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

น.ส. ภาณุมาศ ธาราศักดิ์
น.ส. อังค์วรา อนันต์พัฒนกุล
นาย ภาสุร ประทุมธรรมากร

ร้านรับส่งพัสดุ และบริการอื่นๆ นาย ชนม์พศุตม์ แตงก่า
กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการ น.ส. จิดาภา นิติอุทัย
บริหารจัดการอื่นๆ

น.ส. ณภัทร พรนิธิศ

อำหำร (43 กิจกำร 67 รำย)
34

บจ.

2499 ฟู้ด โปรดักส์

2499 เบื้องครองเมือง อาหาร

ขนมเบื้องโบราณ

น.ส. ณฐพร วนัสพรชนิตว์

35

บจ.

แกรนด์ชะโลธร เทรดดิ้ง

หมูทอดหม้อวิเชียร

นาย อังคาร ชะโลธร

36

บจ.

โกนขแมร์

37

บจ.

ไก่เมาเทสท์

โกนขแมร์ แหนมเนือง อาหาร
สุรินทร์
ไก่เมา
อาหาร

ข้าวเหนัยวหมูทอด หมูแดด
เดียว
เวียดนาม
ไก่ทอดซอสไทย

นาย ศรัณยู วีระกิจพานิช

38

บจ.

คราวน์มาสเตอร์

ตาหรับทอง

อาหาร

39

บจ.

ควีนส์ เบเกอร์

queensbaker

อาหาร

อาหาร

น.ส. จีราวรรณ กุลบุตร

น.ส. กานต์ธิดา วงศ์นรา

ขนมจีนน้ายาป่า ขนมจีน
นาย วินัย เมฆอรียะ
น้าพริก แกงกะหรี่ไก่ ขนมไทย
และเครื่ ่องดื่มสมุนไพร
เบเกอรี
นาย วุฒ ชลานันต์

น.ส. สมิตา มยุรศิลป์
น.ส. วจนะพร พันธสัญญาเพิ่มพูล

-5ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

40 ร้าน คาเรปัง
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

กะหรี่ปัง

อาหาร

เครปไส้พูน

อาหาร

41

ร้าน เครปไส้พูน

42
43

ร้าน เจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอดสามย่าน เจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอดสาม อาหาร
ย่าน
ร้าน เจ้าสัวขาหมูเมืองทอง
เจ้าสัวขาหมูเมืองทอง อาหาร

44

บจ.

ซันปาร์ค แบงค็อก

45

บจ.

46

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ขนมปังทอดไส้แกงกะหรี่ญี่ปุ่น นาย อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์
และไส้ประยุกต์
เครป
น.ส. ทิตยา กรุณามัยวงศ์
ของทอด เช่น เต้าหู้ เผือก

นาย ภัชชกร เอมโอษฐ
นาย วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา

อาหาร

ดีดี ไทย ดิสทริบิวชั่น

Tonkotsu Kazan
Ramen
OHHO

ข้าวขาหมู ข้าวหมูกรอบ กั๋วย
จั๊บสูตรโบราณ
ราเมน

อาหาร

เต้าหู้ทอด

นาง เนตรชนก วิถุนัด

บจ.

เดอะ บิบิมบับ

The Bibimbab

อาหาร

อาหารเกาหลี

นาย อภิชาติ อังก์กุล

47

บจ.

เดอะ บอยลิ่ง ชริมพ์

ร้านกุ้งถัง

อาหาร

48

บจ.

ท๊อปฟู้ดส์ซัพพลาย

สยามไดมอนด์

อาหาร

Street Food , อเมริกันซีฟู้ด น.ส. ปิยฉัตร ปิยวัชรวิจิตร
รูปเเบบใหม่
ทุเรียนสดและทุเรียนเยือกแข็ง นาย กิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์

49

บจ.

ทีทีจี ฟู้ด

ถิงถิง บิงซูน้าขิง

อาหาร

50

บจ.

โทโร่ฟรายส์

โทโร่ฟรายส์

51

ร้าน ธัญรดี ห้อยระย้า

แม่อารี

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

น.ส. สุพินญา แย้มศิริ

น.ส. ธนพร แสนสุขศรี

น.ส. ยุวดี ปิ่นทองทิพย์

น.ส. พัชรณัฏฐ์ พงษ์ประดิษฐ
นาย สัณฑ์ชัย หงส์ลาพอง

อาหาร

ขนมหวานสไตร์จีน บัวลอย บิง นาย อัคเรศ โชคศุภจินดา
ซูน้าขิง
เฟรนซ์ฟรายส์ยาว
นาย ชานนท์ แสงมณี

อาหาร

กระยาสารทสูตรโบราฯ

นาย ประพัทธ์ ห้อยระย้า

นาง ธัญรดี ห้อยระย้า

-6ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

52 บจ. นัมเบอร์วัน สปิริตจากัด
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ไก่ทอดนายทร

อาหาร

ไก่ทอด

นาย วัชริศ วัชรสุรังค์

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2
นาง มยุรี ซ้ายขวัญ

53

บจ.

นาราสมุทร

Befish

อาหาร

ข้าวเกรียบปลา

นาย มูหามัดซอบรี เซะบากอ

54

บจ.

นิกิวาอิ กรุ๊ป

อาหาร

อาหารญี่ปุ่น

นาย นายสุทธิพร ตั้งสกุลสันติ

นาย วรันธร แดงใหญ่

55

บจ.

บอสเบเกอร์

อาหาร

Bakery

นาย พชร พุทธิพิพัฒน์ขจร

น.ส. ณัฐพร แสงชายเจริญ

56

บจ.

บิสสิเนสเซตอัพ

อาหาร

ข้าวหมก ซุป ชา

นาย ธนาวิทย์ จานค์

น.ส. วันเพ็ญ บินแวอูมา

57

บจ.

ปูทางรวยนิวยอร์คเกอร์

Franchise : Nigiwai
Sushi, Nigi Express,
Durianism Crezy
Bossbaker,
Crolssant
Khaomok by
Makannee
ดือจุ่นหมุนไก่

อาหาร

ไกย่าง

นาย นิรุตต์ สุขปราการ

58

บจ.

เป้าปิง อินเตอร์เนชั่นแนล BaoBing Thailand

อาหาร

ขนม/ไอศครีม

น.ส. ธิดา พิกุลศรี

นาย วิธวินท์ เจริญศิริวัฒน์

59

ร้าน พรเจริญเบเกอรี่ (pj pizza) pj pizza

อาหาร

พิซซ่า

นาย รณภพ เถาว์โท

นาย พัฒนศักดิ์ ปฐพี

60

ร้าน พ๊อตโตะ ชาบู

อาหาร

ชาบู

นาย สรรพ์พร ใสสะอาด

น.ส. ศรวณีย์ ใสสะอาด

61

อาหาร

ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ

นาย ปนาวุธ กาศเจริญ

62

หจก. พีบี โปรดักส์แอนด์มาร์
เก็ตติ้ง
บจ. พุทธาธร

อาหาร

ขาหมู

นาง นพรัตน์ พุทธาธร

63

บจ.

อาหาร

ข้าวมันไก่

น.ส. ณฐมน ศันสนียวรรธน์

Potto Hot Pot
Master
Bee Trolleys by
PhungPhlit
สวนนพรัตน์ รีสอร์ต

ฟาร์ อีสต์ ฟิลด์ (ประเทศ ฟาร์อีสต์ฟิลด์
ไทย)

นาย ณรงค์ศักดิ์ พุทธาธร

-7ชื่อนิติบุคคล

ลำดับ

64 บจ. ภูฉัตร 2559
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

ฌาบีบีเฮ้าส์

อาหาร

ฮาลาล

นาย ชนกานต์ ทินกร ณ อยุธยา

น.ส. อินทิรา วิจิตรตระการสม

นาย ประพัทธ์ จันทร์เทศ

นาง ยุวดี จันทร์เทศ

65

หจก มีดี เมด

หมูกรอบสยาม

อาหาร

66

บจ.

มีวนา

MiVana Coffee

อาหาร

ผลิตและจาหน่ายหมูกรอบ
สยาม
Coffee and bakery

67

บจ.

เมก้าบลู กรุ๊ป

Rinroll Tokyo

อาหาร

ขนมทานเล่นโตเกียว

นาย พงศ์วรดนย์ จินต์นุพงศ์

68

บจ.

แม็กนั่ม เทรดดิ้ง

เมญ่า จ๊อปู

อาหาร

หอยจ๊อปู แฮ่กึ๊น ปูจ๋า

น.ส. ทัชชภร แสงโสภณ

69

บจ.

รวยล้นฟ้า 168

De Bear

อาหาร

ญี่ปุ่น

นาย ฉัตรทิพย์ แม้นหมาย

70

ร้าน สถานีข้าวผัด

สถานีข้าวผัด

อาหาร

อาหารตามสั่ง

นาย นพฐกรณ์ สงวนสัตย์

นาง นาง อิงอร สงวนสัตย์

71

บจ.

สยาม โกลเบิล โลจิสติกส์ ผัดไท เรือนไทย

อาหาร

ผัดไทย หอยทอด

นาย สงวน สีคุณเมือง

นาย ศิริวรรณะ มิ่งโอโล

72

บจ.

สุขสมบูรณ์ (1999)

ขนม ของฝาก

อาหาร

ขนม ของฝาก

น.ส. จินดาหรา รุ่งเรืองชัยเจริญ

73

บจ.

แอคเซนซิส

Egg All Day

อาหาร

แซนวิชและอาหารสไตล์เกาหลี น.ส. เบญญาภา คงมาลัย

74

บจ.

อ้วนนะ

อ้วนนะหมูกรอบชาชู

อาหาร

หมูกรอบชาชู บะหมี่ราเมง ข้าว นาย กฤตธัช พรพงศ์โชติยิทย์

75

บจ.

อัลฟ่า ฟู้ด เน็ตเวิร์ค

โชเฮงก๊วยจั๊บญวน

อาหาร

ก๊วยจั๊บญวน

นาย ทักษิณา ชีพวรรณ

นาย วุฒชิ วัช คุรุหงษา

นาย ธนกฤต แสงโสภณ

น.ส. แพรว สุภานุรัตน์

น.ส. อรณิชชา คุรุหงษา

-8ลำดับ

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อธุรกิจ ( Brand )

หมวดธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 1

ชื่อสกุลผู้เข้ำสัมมนำคนที่ 2

76 หจก ไอ.ซี.ไอศครีมไทย
กำรศึกษำ (3 กิจกำร 5 รำย)

ไอศครีมกะทิสดทิพย์ อาหาร
ไอศกรีม
นาย กิตติ ชูเทพทิพย์
น.ส. ธันยารัตน์ ประสพศิลป์
สุคนธ์/LOVIN ICE
CREAM
หมำยเหตุ: ผู้เข้ำร่วมสัมมนำทุกท่ำนจะต้องเตรียมหลักฐำนกำรได้รับวัคซีนวัคซีนโควิด 19 หรือผลตรวจ ATK ว่ำปลอดเชื้อโควิด-19 มำแสดงก่อนกำรเข้ำร่วมสัมมนำ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤศจิกายน 2564

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการได้รับวัคซีนวัคซีนโควิด 19 หรือผลตรวจ ATK ว่า
ปลอดเชื้อโควิด-19 มาแสดงก่อนการเข้าร่วมสัมมนา
2. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
3. ตรงต่อเวลา ควรมาก่อนการอบรมเริ่ม ประมาณ 10-20 นาที
4. สามารถเข้าเรียนได้ธุรกิจละไม่เกิน 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่ส่งรายชื่อสมัครเข้ามาเรียนเท่านั้น)
5. ควรแต่งกายให้สุภาพในการเข้าร่วมโครงการ
6. ให้ ความร่ ว มมือในการตอบแบบสอบถามในแต่ละหั ว ข้อสั มมนาเพื่อกรมจะได้นาความคิดเห็นไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (การตอบแบบสอบถามใช้วิธีสแกน QR Code)
เกณฑ์การประเมินการผ่านหลักสูตรการอบรม
1. ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิได้เข้าไปสู่กระบวนการสอบ
แผนธุรกิจ (ขาดเรียนรวมตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 วัน ซึ่งแต่ละ Module ขาดได้ไม่เกิน 1 วัน)
2. การสอบ Pitching แผนธุรกิจ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตรการอบรม
……………………………………..
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พฤศจิกายน 2564

