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คณะกรรมการบูรณาการด้านพพิธิภณัฑ์ฯ เปิดตวัโครงการ “มวิเซียม 4.0” 

 

 
 

กรุงเทพฯ 6 มิถนุายน 2559 – พลอากาศเอกประจิน จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ 
บรูณาการด้านพิพิธภณัฑ์และแหลง่เรียนรู้ (คนท่ี 3 จากซ้าย) เปิดตวัโครงการ “มิวเซียม 4.0” พร้อมนําร่องเปิดตวัเวบ็ไซต์มิวเซียม
ไทยแลนด์ และ บตัรมิวสพาส เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและคนไทย ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
โดยกิจกรรมดงักลา่วจดัขึน้เม่ือเร็วๆ นี ้ณ หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ปทมุวนั กรุงเทพฯ 

 
คําบรรยายภาพจากซ้าย:     1.นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 
      และผู้ อํานวยการสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
                                     2.นายอธิปัตย์ บํารุง ผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้  
       และกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรูณาการด้านพิพิธภณัฑ์และแหลง่เรียนรู้ 
                                     3.พลอากาศเอกประจิน จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี  
      และ ประธานคณะกรรมการบรูณาการด้านพิพิธภณัฑ์และแหลง่เรียนรู้ 
                                     4.นายศกุรีย์ สิทธิวนิช รองผู้วา่การด้านส่ือสารการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
                                   5.นายอภิสิทธ์ิ ไลส่ตัรูไกล รองผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้  
      และ ผู้ อํานวยการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
                                     6.นายอารยะ มาอินทร์ ท่ีปรึกษาสํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้   

### 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิสาํหรับส่ือมวลชนตดิต่อ 
เจซีแอนด์โค พบัลคิรีเลชัน่ส์ – JC&CO PUBLIC RELATIONS – 
ณภทัร กาญจนะจยั / 6681-355-9221 / napatk@jcpr.co.th 
มนิุนทร์ โตวณะบตุร / 6687-670-8135 / munint@jcpr.co.th 

** MEDIA HOTLINE: 02-634-4557/ 081-486-3407 (ฝ่ายส่ือมวลชนสัมพนัธ์) ** 


	1
	2
	3

