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พาณิชยป์ลื�ม ผลตอบรบัโครงการ From Gen
Z to be CEO เกินคาด พรอ้มเผยโฉมหน้า

Gen Z Ambassadors รุน่ที� 1

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๐

ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์
นายจรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์ที�มุ่งมั�นสรา้งนักรบการค้ารุน่ใหม่ ให้เป�นฟ�น
เฟ�องสําคัญในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ กรมส่งเสรมิการค้า
ระหวา่งประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม ่หรอื
สถาบัน NEA จึงได้จัด "โครงการกระจายความรูสู้่ผูป้ระกอบการยคุ
ใหม่ From Gen Z to be CEO" ที�เน้นบ่มเพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั�นซ ีให้ก้าว
สู่การเป�น CEO ตวัจรงิในอนาคต โดยได้รบัความรว่มมืออย่างดียิ�งจาก
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา กว่า 94 แห่งทั�วประเทศ ซึ�งมี
ยอดผูส้นใจสมัครเข้ารว่มโครงการทะลเุป�าแล้วกว่า 20,000 ราย
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๓ พ.ย. NEA เป�ดหลักสูตร VIDEO MARKETING เสรมิแกรง่ผูป้ระกอบการไทยสู่การ
ตลาดยคุใหม่

๓ พ.ย. รว่มฉลองความสําเรจ็กับโครงการสุดยิ�งใหญ่ระดบัประเทศ ในพิธปี�ดโครงการ
From Gen Z to be CEO ประจําป� 2564 นําทพัโดยกระทรวงพาณิชย์

๓ พ.ย. NEA เป�ดหลักสูตร "The Guru ป�นความรู ้จากกรูู สู่ตลาดโลก" ซซีั�น 3 แบ่งป�น
ความรูจ้ากกรููสู่ผูป้ระกอบการไทย

สําหรบัพิธสีรุปผลโครงการที�จะจดัขึ�นในวันศุกรท์ี� 12 พฤศจิกายน 2564 นายจรุนิทร ์ลักษณ
วศิิษฏ ์ไดใ้ห้เกียรติเป�นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผูทํ้าแบบทดสอบของโครงการที�ได้
รบัคะแนนสูงสุด 100 ลําดบัแรก พรอ้มดว้ยองค์กรพันธมิตรชั�นนํา ได้แก่ True Corporation,
Huawei, EXIM Bank, TikTok และ Bitkub ที�เตรยีมมอบของรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ และกิจกรรมอื�น ๆ อกีมากมายภายในคูหากิจกรรม อีกหนึ�งไฮไลทสํ์าคัญของพิธี
สรุปผลโครงการ ได้แก่ การประกาศรางวัล พรอ้มเผยโฉมหน้า Gen Z Ambassadors รุน่ที� 1
ที�จะทาํหน้าที�ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ในป�ต่อไป

ทั�งนี�  ภายในงานจะมกีารประกาศผลรางวัลให้แก่ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่และสถาบันการศึกษา
ที�เขา้รว่มโครงการ ทั�งสิ�น 4 รางวัล ดังนี�

"รางวลั TOP 100 Students" รางวัลสําหรบัผูท้ี�ทําแบบทดสอบไดค้ะแนนสูงสุดอยู่
ใน 100 อนัดบัแรกของผูเ้ขา้รว่มโครงการทั�วประเทศกว่า 20,000 คน

"รางวลั Outstanding Institute for Young Entrepreneur Promotion Awards" รางวัล
สําหรบัสถาบันการศึกษาที�ส่งเสรมิการสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ดเีด่น โดยในป�นี�มี
ทั�งหมด 7 สถาบันชั�นนํา จาก 94 สถาบันทั�วประเทศ ได้แก่

1) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
2) มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
3) วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล 
4) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร)์ 
5) มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
6) มหาวทิยาลัยแมฟ่�าหลวง 
7) มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

"รางวลั Outstanding Scores" รางวลัสําหรบันักศึกษาที�ทําแบบทดสอบได้สูงสุด 2 ลําดับ
แรกของสถาบันการศึกษาที�ได้รบัรางวัลสถาบันการศึกษาที�ส่งเสรมิการสรา้งผูป้ระกอบการ
รุน่ใหมด่เีดน่

และรางวลัสุดทา้ยที�ทกุคนตั�งตารอคอย "รางวัล Gen Z Ambassadors" รางวัลสําหรบัผูท้ี�ได้
คะแนนสอบสูงสุดจากผูเ้ขา้รว่มโครงการกว่า 20,000 คนทั�วประเทศ โดยผูท้ี�ได้รบัรางวัลดัง
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กล่าวจะดํารงตําแหน่ง Gen Z Ambassadors รุน่ที� 1 เพื�อทําหน้าที�ส่งต่อแรงบันดาลใจให้
แก่ CEO Gen Z ในรุน่ต่อไป

โดยเส้นทางที�เหล่า CEO Gen Z จะฝ�าฟ�นมานั�นไม่งา่ยเลย ผูเ้ข้ารว่มโครงการจะต้องผา่นการ
อบรมให้ครบตามหลักสูตร ผา่นการสอบประเมินผล ซึ�งจะต้องแข่งขนักับผูป้ระกอบการรุน่
ใหมจ่ากทั�วประเทศ เพื�อได้ให้เข้าไปในกลุ่ม Top 100 โดยเหล่า CEO Gen Z  ทกุคนจะเต็มอิ�ม
ไปดว้ยความรู ้ประสบการณ์ จากการเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาต่อยอด  ตลอดจนได้รบัโอกาส
ในการฝ�กงานกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรชั�นนําของประเทศ เพื�อเสรมิทกัษะที�จําเป�น
พรอ้มก้าวสู่การเป�นแมท่พัทางเศรษฐกิจรุน่ใหม่ของประเทศต่อไป

Gen Z Ambassadors รุน่ที� 1 จะเป�นใคร? สามารถรว่มลุ้นการประกาศผลรางวัลพรอ้มกันใน
วนัศกุรท์ี� 12 พฤศจกิายน 2564 ถ่ายทอดสดจาก True Digital Park สุขุมวิท 101 ผา่นชอ่ง
ทาง FB : Thairat - ไทยรฐัออนไลน์ และ FB : สถาบันพัฒนาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่
ตั�งแต่เวลา 10.30 น. เป�นต้นไป 

ที�มา: ซูม พีอาร์

ข่าวประชาสัมพันธล์า่สดุ
๑๔:๓๖ สพร. 7 อุบลฯ จบัมอืหอการค้า เรง่พัฒนาเชฟมือทอง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑๓:๕๙ สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบ้าน จัดงาน รบัสรา้งบ้านและวัสด ุExpo 2021 กระตุ้นกําลัง
ซื�อ-รบันโยบายเป�ดประเทศของรฐับาล

๑๔:๐๐ Vazyme เตรยีมจดัแสดงผลิตภัณฑ์และโซลชูนัตรวจโควิด-19 ที�งาน MEDICA
2021

๑๓:๕๓ EXIM BANK รว่มประชุมประจําป�ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าในเอเชยี ครั�งที�
26

๑๓:๔๙ ดีพรอ้ม เผยผลสําเรจ็ของโครงการ จีเนียส อะคาเดมี� ซซีั�น 3 - 100 วัน สู่ ธุรกิจวิถี
ใหม ่พรอ้มประกาศผลผูป้ระกอบการอัจฉรยิะภาคเกษตรอุตสาหกรรมที�ชนะในหลัก
สูตรฯ

๑๓:๔๖ Krispy Kreme x Ovaltine ความอรอ่ยเข้มแบบเอ็กซค์ลซูฟีที�คุณไม่ควรพลาด!!

๑๓:๓๖ คาเฟ� ฮอปเปอร ์ต้องละมุนลิ�น! เป�ด 3 เหตุผล กับ 6 ไฮไลท ์ของ สเวนเซน่ส์
คราฟท ์บาร ์แห่งแรกในไทย ที�ทาํไมเป�ดขายวันแรกถึงไดห้มดเกลี�ยงในพรบิตา

๑๓:๓๙ SAM ขานรบันโยบายการทอ่งเที�ยว คัดทรพัย์ทําเลจุดเชค็อินใหม่และทรพัย์ลงทุ
นอื�นๆ ราคา 10 ล้านบาทขึ�นไป รว่ม 250 รายการออกจําหน่าย พรอ้มขยายเวลารบัโปรดี
ฟรโีอนไมอ่ั�น

๑๓:๓๕ เอ วราวธุ พา เซน้ส์ฯ รว่มชงิ ASIAN TELEVISION AWARDS ครั�งที� 26 ในสาขา
พิธกีรยอดเยี�ยม และรายการเกมโชว์ยอดเยี�ยม
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