
 
 
 

ก ำหนดกำรพิธีเปิดงำน Thailand Social Expo 2019 
วันศุกร์ที่ ๕ –วันอำทิตย์ท่ี ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒  

ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
(ข้อมูล ณ วันที ่๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๒)  

 

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒  
เวลำ กิจกรรม 

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ชี้แจงก าหนดการผู้เข้าร่วมพิธีฯ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. พิธีเปิด นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบริเวณ 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. การแสดงชุด “สดุดีจอมราชา พระเมตตาล้นเกล้าเหล่าชาวไทย” 
๑๐.๒๕-๑๐.๓๐ น. รับชมวีดีทัศน์ เรื่อง Thailand Social Expo 2019 
๑๐.๓๐-๑๐-๔๐ น. นำยปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์    

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทย
ยั่งยืน” (Partnership For Sustainability) 

๑๐.๔๐-๑๑.๐๐ น. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี  กล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ            
เรื่อง กรอบ และทิศทางการพัฒนาด้านสังคมของไทย ภายใต้ยุคนวัตกรรมและดิจิทัล 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ คณะทูต 
พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายภาพร่วมกัน 

๑๑.๑๐-๑๑.๔๐ น. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๑.๔๐-๑๑.๔๕ น. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  
๑๑.๔๕-๑๒.๓๐ น. ปรับเวที 
๑๒.๓๐–๑๓.๐๐ น. หมอล า ศิลปินแห่งชาติ ร้องล าตัด พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. MOU "การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการ           

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ"และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  และมอบรางวัล ศพอส.ดีเด่น ๗๖ จังหวัด  

๑๔.๐๐–๑๕.๑๐ น. กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และร าพ้ืนบ้านวิถีไทยสไตล์หนองแหน  

๑๕.๑๐–๑๕.๕๐ น. การแสดงดนตรีศิลปินลูกทุ่งน าแสดง โดย คุณสุรชัย สมบัติเจริญ, ตู้ ดิเรก, ดาว มยุรี
,อังคณา ทิมดี และคณะ 

๑๕.๕๐–๑๖.๒๐ น. การแสดงชุด “เชียร์ลีดดิ้ง”จาก ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ การแสดงชุด 
“มโนราห์ราชประชาพนมศิลป์” จาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่  

๑๖.๒๐–๑๗.๓๐ น. การแสดงความสามารถบนเวทีของสภาเด็กและเยาวชน ๕ ภาค 
 

/วันเสาร์ที่ ๖...  



- ๒ – 
วันเสำร์ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

เวลำ กิจกรรม 
๐๙.๐๐–๐๙.๑๕ น. Wheel Chair Dance   
๐๙.๑๕–๐๙.๓๐ น. การแสดงเต้น COVER ประกอบเพลงเต่างอย โดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
๐๙.๓๐–๑๐.๑๐ น. การแสดงดนตรีไทยบรรเลงคู่ดนตรีสากล และร่วมขับร้องเพลง โดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
๑๐.๑๐–๑๐.๓๐ น. พักเวท ี
๑๐.๓๐–๑๐.๕๐ น. การแสดงอังกะลุงผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุล าลูกกา 
๑๐.๕๐–๑๑.๒๐ น. การแสดงดนตรีไทยชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดล าปาง 
๑๑.๒๐–๑๒.๐๐ น. ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านสื่อสารเพศวิถีศึกษา โดย กลุ่ม DJ Teen  
๑๒.๐๐–๑๒.๔๐ น. สื่อสารศิลปวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง 
๑๒.๔๐–๑๓.๐๐ น. พักเวที 
๑๓.๐๐–๑๓.๒๐ น. การแสดงดนตรีของผู้แสดงความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. การอภิปราย หัวข้อ “ วิ่ง เพื่อ...??” โดย กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยากรผู้ร่วมอภิปราย :  ๑)  ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (สสส) 
               ๒) คุณสถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน โค๊ชมาราธอน) 
              ๓) นพ.อุดม อัศวุฒิมางกุล (กระทรวงสาธารณสุข) 
              ๔) นายวินัย ไกรบุตร  (ศิลปินนักแสดง) 
 ผู้ด าเนินการอภิปราย : นายกษิภัท  เจี๊ยะทา น้องทักกี้ (ศิลปินนักแสดง )  

๑๔.๓๐–๑๔.๕๐ น. พักเวที 
๑๔.๕๐–๑๕.๓๐ น. การแสดงดนตรีของคนพิการทางการเคลื่อนไหว “Fight For Dream”  

โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการขอนแก่น  
๑๕.๓๐–๑๖.๒๐ น. แฟชั่นโชว์ใส่ใจลดโลกร้อน ประกอบการแสดงโปงลาง โดย เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาอาชีพ และ

ดารานักแสดง 
๑๖.๒๐–๑๗.๓๐ น. คอนเสิร์ต คาราบาว Copy Show 

 
วันอำทิตยท์ี่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๐๐–๐๙.๔๐ น. การเปิดตัว  Smile City  For All   
๐๙.๔๐–๑๐.๔๐ น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณต าบลต้นแบบไร้ความรุนแรง 
๑๐.๔๐–๑๑.๓๐ น. การแสดงสื่อสร้างสรรค์ละครวิทยุ จากชมรมส่งเสริมละครวิทยุไทย 
๑๑.๓๐–๑๑.๕๐ น. พักเวที 
๑๑.๕๐–๑๒.๓๐ น. การแสดงจ าอวดหน้าม่าน ตอน การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน 
๑๒.๓๐–๑๓.๐๐ น. การแสดงจินตลีลาภาษามือประกอบเพลง ชุดรับขวัญข้าว ของเด็กพิการทางการได้ยิน             

และสื่อความหมาย โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
๑๓.๐๐–๑๓.๓๐ น. การแสดงมวยไทยเด็กออทิสติก  โดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
๑๓.๓๐–๑๔.๒๐ น. การบรรเลงดนตรีไทยของ วงพรนพรัตน์ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา  
๑๔.๒๐–๑๕.๑๐ น. การแสดงร้องเพลง โดยวง S2S 
๑๕.๑๐–๑๕.๓๐ น. ปรับเวที 
๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. สรุปประเด็นการเสวนาในห้องย่อย Conference  
๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. พิธีปิด 

/ขั้นตอน... 



-๓- 

ขั้นตอนกำรตอบรับเข้ำร่วมพิธีเปิดงำน Thailand Social Expo 2019 
 

๑.   Scan QR Code หรือไปที่ https://www.eventinsight.co/mobile/registration/create/tsev/ 
เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการตอบรับ 

 ๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
 ๓. กด “Submit” เพ่ือส่งแบบตอบรับ  
 
 
 
 ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้
ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เบอร์โทรศัพท์ 
๐๒-๖๕๙-๖๔๙๓ ติดต่อ คุณภาศินี  
 


