ศูนย์ประสานโครงการ GEF UNIDO CLEANTECH
PROGRAMME FOR SMES IN THAILAND
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10100

เลขที่ ศค. ว27/2560

3 ตุลาคม ๒๕60
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร
เรียน พีเ่ ลี้ยงโครงการ Cleantech ปี 2559 - 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร
2. แบบตอบรับ
ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
ประจาปี พ.ศ. 2559 - 2560 นั้น
ในการนี้ โครงการฯ ได้กาหนดจัด พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน
2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล อาเภอศาลายา จั งหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดดั งสิ่ งที่ส่ งมาด้วย 1 - 2
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
ดร.อัครวัฒน์ ดวงนิล ผู้จัดการโครงการ โทรศัพท์ 08 6324 6189 หรือ นางสาวกนกวรรณ ศรีจาพันธ์ เจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 09 9178 3659 เพื่อสอบถามเพิ่มเติมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อัครวัฒน์ ดวงนิล)
ผู้จัดการศูนย์ประสานโครงการ
GEF UNIDO Cleantech Programme
for SMEs in Thailand

กาหนดการ
พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร GCIP Thailand Award 2017
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม GCIP Thailand Award 2017
โดย ดร. จุฑามณี มาศฉมาดล
ผู้ประสานงานโครงการ
กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับ ผู้ประกอบการ และ พี่เลี้ยง
โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand 2017
โดย Mr.Jossy Thomas
ผู้แทน UNIDO HQ
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย รศ. ดร. ชาติ เจียมไชยศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม ประจาปี 2560 (59 คน)
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พิธีมอบประกาศนียบัตร พี่เลี้ยงที่ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ (25 คน)
โดย รศ. ดร. ชาติ เจียมไชยศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (11 ทีม)
โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และ Trophy ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย ทั้ง 11 ทีม
โดย Mr.Jossy Thomas ผู้แทน UNIDO
และ Mr.Rex Northen ผู้แทน Cleantech Open
เดินทางไปร้าน Music Square
ร่วมรับประทานอาหารเย็น (ณ ร้าน Music Square)
ปิดงาน
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แบบตอบรับการเข้าร่วม (สาหรับพี่เลี้ยง ปี 2559 และ 2560)
พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร GCIP Thailand Award 2017
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น.
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................
สามารถเข้าร่วมได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงนาม.......................................................
(…………………………………………………………)
วันที่...........................................................

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมา ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.อัครวัฒน์ ดวงนิล โทร 08 6324 6189 โทรสาร 02 381 5571
Email: gcipthai@gmail.com
นางสาวกนกวรรณ ศรีจาพันธ์ โทร 09 9178 3659 โทรสาร 02 381 5571
Email: gcipthai@gmail.com
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