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ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเชียงใหม่พร้อม”  

26 – 28 กันยายน  2556  ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น.  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกฬีำจังหวัดเชียงใหม่ รว่มกับ ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจัดประชุม

และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดจะจัดโครงกำร “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเชียงใหม่พร้อม” ระหว่างวันท่ี    

26–28 กันยายน 2556  (พิธีเปิดงานและนิทรรศการวันท่ี 26 กันยายน และการสัมมนา 27-28 กันยายน) ณ ศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นกำรน ำเสนอ

ศักยภำพ และควำมพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในกำรเป็นเมือง MICE CITY อันจะส่งผลดีต่อกำรพัฒนำงำน MICE ให้ได้

ระดับมำตรฐำนสำกล ตลอดจนเป็นกำรยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุม และนิทรรศกำรใน

ภูมิภำคเอเชยีอำคเนย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
 

ภำยในงำน พบกับ Pavilion แสดงเรื่องรำว และศักยภำพควำมพร้อมของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ใน

กำรเป็นเมือง MICE CITY จำกหลำกหลำยองค์กร พร้อมกิจกรรมตื่นตำตื่นใจมำกมำย.. และที่ส ำคัญ.. ขอเรียนเชิญท่าน

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน น้องๆ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป.. เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อเปิด

มองมุมเกี่ยวกับ MICE โดยกูรูท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจ MICE ในวันท่ี 27-28 กันยายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น.    

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกียรติ  ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้-. 
 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 
 

12.30 - 13.30 น. ลงทะเบยีน 
 

13.30 - 15.00 น. กำรเสวนำหัวขอ้ “สร้างไมซ์ สร้างสรรค์ สร้างโอกาส สรา้งรายได้” 

วิทยากรโดย :    

1. คุณศุภวรรณ ตีระรัตน ์ รองผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ 

 ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน)  

2. คุณภูณัช ธนำเหล่ำพำนิช  นำยกสมำคมโรงแรมไทย (ภำคเหนือตอนบน) 

3. คุณประสิทธิ์ อิทธิพัฒนำกุล  ผู้บริหำร บริษัท สแตนดำรด์ทัวร ์จ ำกัด 

4. คุณสุกัญญำ จันทรชู์  ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมดุสติ ดีทู  

ด าเนินรายการโดย : คุณนฤมล  มั่นวงศ์วิโรจน ์
 

15.00 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง และรบัชมนิทรรศกำรได้ตำมอธัยำศัย 
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วันเสาร์ท่ี 28 กันยายน  2556 
 

12.30 - 13.30 น. ลงทะเบยีน 
 

13.30 - 15.00 น. กำรเสวนำหัวขอ้ “เตรยีมพรอ้มสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน”  

 วิทยากรโดย :  

1. คุณจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยธุยำ  รองผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบรหิำรและสนับสนุนกลยุทธ์  

 ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน) 

2. ดร. ศรำวุฒ ิศรศีกุน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องคก์ำรมหำชน) 

3. คุณรำชันย์ วีระพันธุ ์ ประธำนคณะท ำงำนขับเคลื่อนอุตสำหกรรม MICE ของจังหวดัเชียงใหม่ 

4. คุณวรพงษ์ หมู่ชำวใต้ ประธำนพัฒนำสง่เสริมอุตสำหกรรมไมซ ์ 

สมำคมธุรกิจทอ่งเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม ่

ด าเนินรายการโดย : คุณอนงคก์ร ศรเีจริญ 
 

15.00 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง และรบัชมนิทรรศกำรได้ตำมอธัยำศัย 
 

            หมายเหตุ  1. นิทรรศกำรเปิดให้เขำ้ชม 12.00 – 18.00 น. ของทุกวัน             

2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

ในกำรนี้ จึงขอเรยีนเชิญมายังท่านหรอืผู้แทน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี ้ 

ขอควำมกรุณำท่ำนแจ้งควำมจ ำนงเข้ำร่วมกำรเสวนำตำมแบบตอบรับ   ไปยังฝ่ำยจัดประชุม  C-MICE   ทำงโทรสำร  

0 5389 5255  หรือ  E-mail: info@c-mice.com  ภำยในวันจันทรท์ี่ 23 กันยำยน  2556 นี ้

 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งวำ่ จะได้ต้อนรับทุกท่ำนในงำน “ประชุมเมืองไทย มัน่ใจเชียงใหม่พร้อม”  

คณะผู้จัดงำน  

 

 
 

..ทุกท่านมีส่วนช่วย..  

               ผลักดันใหจ้ังหวัดเชียงใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นเมือง MICE CITY 

                                   และเป็น MICE DESTINATION ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์..... 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการเสวนาโครงการ “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเชยีงใหม่พร้อม” 

วันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ท่ี  28  กันยายน  2556 ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น.  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

***************************** 
 

1. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................  นำมสกุล ............................................................................ 

 ต ำแหนง่ ..................................................................  หนว่ยงำน ........................................................................... 

 โทรศัพท์  ................................................................   โทรสำร .............................................................................  

 E-mail : ……………………………………………………………………   มือถอื ................................................................................ 

 

2. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................  นำมสกุล ............................................................................ 

 ต ำแหนง่ ..................................................................  หนว่ยงำน ........................................................................... 

 โทรศัพท์  ................................................................   โทรสำร .............................................................................  

 E-mail : ……………………………………………………………………   มือถอื ................................................................................ 
 
 

สะดวกเข้ำร่วมเสวนำ (กรุณำระบุ) 

    วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2556  หัวข้อ “สร้างไมซ์ สร้างสรรค์ สร้างโอกาส สร้างรายได้” 

         รวมจ านวน .................... คน  

    วันเสาร์ท่ี 28  กันยายน  2556  หัวข้อ “เตรยีมพร้อมสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน”      

          รวมจ านวน .................... คน 

  

 

ขอความกรุณาน าส่งแบบตอบรับไปยัง “ฝา่ยจัดประชมุ” 

โทรสาร 0 5389 5255 หรอื E-mail: info@c-mice.com 

 ภายในวนัจันทร์ท่ี 23 กันยายน 2556..นี้.. 

-จักขอบพระคุณยิ่ง- 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นงลักษณ์  ย่างสขุ  โทรศัพท์ 0 5322 4140-1 
 

mailto:info@c-mice.com

