
 

 

 

รายละเอียด 

 งานมหกรรมบ้านและวสัดุก่อสร้าง 2560  

Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017 

ภายใต้คอนเซ็ปต์  INSPIRATION : ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ 

จัดโดย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) 
บริหารงานโดย นิตยสาร Home & Resort Thailand 

 

แนวคิด   

 

 สบืเน่ืองจากนโยบายหลกัของ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) 
ท่ีต้องการจะขยายปริมาณและมลูคา่บ้านสร้างเอง  หรือตลาดรับสร้างบ้านและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง    ให้เติบโตและ
ขยายออกไปทัว่ประเทศอยา่งมีทิศทางและยัง่ยืน ด้วยการสง่เสริมและสนบัสนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริการรับ
สร้างบ้าน ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแวดวงธุรกิจนี ้ มีความเป็นมืออาชีพและเข้าสูร่ะบบอยา่ง
ถกูต้อง พร้อมกบัยกระดบัภาพรวมธุรกิจบริการรับสร้างบ้านให้เป็นท่ียอมรับของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง ผู้บริโภคและประชาชนทัว่ไป  
 

 สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA)   ในฐานะหนว่ยงานท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการรับสร้างบ้านทัว่ประเทศ และธุรกิจวสัดกุ่อสร้างได้เลง็เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองท่ีกลา่วมา ดงันัน้จึงได้มีการ
ริเร่ิมจะจดังานนิทรรศการและงานแสดงสนิค้าขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือปี 2558  ภายใต้ช่ือ มหกรรมสร้างบ้านและ
วัสดุก่อสร้าง 2558 หรือ Thailand Home Builder & Material Fair 2015: THBF 2015 งานแสดงนวตักรรม
บ้านและวสัดกุ่อสร้าง  ในรูปแบบการประหยดัพลงังาน ตอน “สร้างบ้าน...สร้างแลนด์มาร์ค”  ซึง่ถือได้วา่เป็น 
“จุดเร่ิมต้นท่ีส าคญั” แม้วา่การจดังานดงักลา่ว  สมาคมฯ จะประสบปัญหารายได้ต ่ากวา่รายจา่ย แตก็่ได้รับการ
ตอบรับเป็นอยา่งดีจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง และในปี 2559 ได้จดังาน มหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 
2559 หรือ Thailand Home Builder & Material Fair 2016: THBF 2016 ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“Chosen House” หรือ “บ้านที่คุณเลือกเอง” ทัง้นีง้านฯ ท่ีจดัขึน้ก็เพื่อให้เป็น “เวทีกลาง” ของผู้ประกอบการใน
แวดวงธุรกิจนีแ้ละธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซึง่จะได้พบปะกบัผู้บริโภคท่ีต้องการหาความรู้เร่ืองการสร้างบ้านและวสัดุ
ก่อสร้าง 
 



 

 

ส าหรับในปี 2560 นีท้างสมาคมฯ ยงัคงมีนโยบายท่ีจะจดังานขึน้อีกเป็นปีท่ี 3 ภายใต้ช่ืองาน มหกรรม
บ้านและวสัดุก่อสร้าง 2560 หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017 ภายใต้
แนวคิด “THE INSPIRATION” หรือ “ตอบสนองทุกแรงบันดาลใจ” วตัถปุระสงค์ท่ียงัคงตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการหาความรู้หรือข้อมลูเร่ืองบ้านสร้างเอง บ้านจดัสรร คอนโดมิเนีย บ้านมือสอง ท่ีดิน
เปลา่  และวสัดกุ่อสร้าง  รวมถึงตอบสนองผู้บริโภคท่ีค้นหาแรงบนัดาลใจในการตกแตง่บ้านด้วยวสัดตุา่งๆ ด้วย
การน าเสนอนวตักรรมการสร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้างใหม่ๆ ท่ีช่วยประหยดัพลงังานและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก ทัง้ตอ่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รวมทัง้ผู้อยูใ่นสาขาอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
เพื่อปลกูฝังจิตส านกึการประหยดัพลงังานและช่วยกนัดแูลสิง่แวดล้อมของคนไทยทกุคน 

 

นอกจากวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว การจดังานในปี 2560 ครัง้นี ้ สมาคมฯ และโฮม แอนด์ รีสอร์ต  
ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างเครือขา่ยและการเช่ือมโยงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกนั ด้วยการจดักิจกรรม “Business 
Matching” หรือ “จบัคูธุ่รกิจและคูค้่า” ขึน้อีกด้วย โดยก าหนดประเภทธุรกิจไว้ 8 กลุม่ ได้แก่  

1. กลุม่บ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียม  
2. กลุม่นายหน้าอสงัหาฯ บ้านมือสอง และท่ีดินเปลา่  
3. กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยวสัดตุกแตง่พืน้-ผนงั  
4. กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยวสัดหุลงัคา  
5. กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยโครงสร้างส าเร็จรูป 
6. กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยประต-ูหน้าตา่ง 
7. กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยวสัดปุพูืน้ 
8. กลุม่ผู้น าเข้าและจ าหนา่ยเคร่ืองมือก่อสร้าง 
9. กลุม่ธุรกิจแฟรนไชส์สระวา่ยน า้  
10. กลุม่ธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน    

 

มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 

2017 นอกจากจะเป็นเวทีของกลุม่รับสร้างบ้าน บ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง และท่ีดินเปลา่ แล้วยงันบั
ได้วา่เป็นเวทีของกลุม่ผู้ผลติและผู้จ าหนา่ยวสัดุก่อสร้างทัง้รายเลก็และรายใหญ่ ส าหรับการน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้
เป็นท่ีรู้จกัของผู้ รับเหมา หรือผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ     โดยกลุม่เป้าหมายท่ีกลา่วมานีถื้อเป็นกลุม่ท่ีมี



 

 

ความส าคญัในแงข่องผู้ปฏิบติังานด้านเทคนิคและเป็นผู้ลงมือปฏิบติังานหรือใช้งานจริง ตลอดจนผู้บริโภคและ
ประชาชนท่ีสนใจที่เข้ามาชมงานแสดงสนิค้าก็จะได้สมัผสักบัผู้ประกอบการตวัจริงเสยีงจริงเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของงาน 

 วนัท่ี  :  25-29 มกราคม  2560  
 เวลา  :  10.00 - 20.00 น. 
 สถานท่ี : เอ็กซิบชิัน่ฮอลล์ 3-4 เมืองทองธานี 

 พืน้ท่ีจดังาน :  10,000 ตารางเมตร  
 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อเป็น “เวทีกลาง” ให้กบับริษัทรับสร้างบ้าน, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, บ้านจดัสรร, คอนโดมิเนียม, บ้าน

มือสอง, ท่ีดินเปลา่, ผู้ผลิต, ผู้น าเข้าและผู้ประกอบการด้านวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแตง่ 

ผลติภณัฑ์ทางการเงินของธนาคาร    ได้น าเสนอผลติภณัฑ์และบริการสูผู่้บริโภคกลุม่เป้าหมายและประชาชน

ทัว่ไป 

• เพื่อเป็น “ช่องทาง” ให้บริษัทรับสร้างบ้าน, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, บ้านจดัสรร, คอนโดมิเนียม, บ้านมือ

สอง, ท่ีดินเปลา่, ผู้ผลิต, ผู้น าเข้าและผู้ประกอบการด้านวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแตง่ 

ผลติภณัฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้พบผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายปัจจุบนัและกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  โดยใช้เวลา

และงบประมาณท่ีประหยดัและคุ้มคา่ท่ีสดุ 



 

 

• เพื่อเผยแพร่ข้อมลูธุรกิจรับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ บ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ท่ีดิน

เปลา่ ผู้ให้บริการและจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง ให้เป็นท่ีรับรู้ของผู้บริโภคและประชาชนทัว่ไป และสามารถขยาย

ตลาดออกไปในวงกว้างทัว่ประเทศมากยิ่งขึน้ 

• เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการน าเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ ทัง้ทางด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแตง่ 

รวมทัง้วสัดแุละอุปกรณ์ตา่งๆ ส าหรับผู้อยูใ่นแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับสร้างบ้าน ฯลฯ จะได้น าไปใช้

กนัอยา่งแพร่หลายมากขึน้ 

• เพื่อเผยแพร่ธุรกิจรับสร้างบ้าน บ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ท่ีดินเปลา่ ผู้ประกอบการทกุภาค

สว่น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไป 

• เพื่อปลกุจิตส านกึการสร้างบ้านหรือท่ีอยูอ่าศยัในรูปแบบการใช้พลงังานอยา่งประหยดั หรือบ้านอนรัุกษ์

พลงังานให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมภายในงาน 

งานนิทรรศการและแสดงสนิค้า Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF 2017 
ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ และบูธแสดงสนิค้ากวา่ 400 บูธ ดงันี ้ 
• การจดัแสดงบูธแสดงผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างจากผู้ผลิตชัน้น าและเอสเอ็มอีจากทัว่ประเทศ 

• การจดัแสดงบูธแสดงวสัดุและอุปกรณ์ตกแตง่บ้านและสวนจากผู้ผลิตชัน้น า 
• การจดัแสดงบูธของกลุม่บริษัทบ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียมจากทัว่ประเทศ 

• การจดัแสดงบูธของกลุม่นายหน้าอสงัหาฯ บ้านมือสอง และท่ีดินเปลา่ 
• การจดัแสดงบูธบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์จากทัว่ประเทศ  
• การจดัแสดงบูธสถาบนัการเงินท่ีให้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
• การจดัแสดงบูธแสดงผลติภณัฑ์และวสัดปุระหยดัพลงังาน เช่น Solar Cell / Solar roof ฯลฯ 



 

 

• การจดัแสดงบูธแสดงผลติภณัฑ์และวสัดอุุปกรณ์อจัฉริยะเทคโนโลยีล า้สมยั อาทิ Home Auto Mation, 
Software Design ฯลฯ 

• การจดัแสดงบูธสนิค้าและบริการอ่ืนๆ อาทิ เคร่ืองมืองานก่อสร้าง สระวา่ยน า้ ฯลฯ 

• อ่ืนๆ  
 

 

กิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

• โครงการประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต โดยกลุม่นกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอุดมศกึษา  
(มหาวิทยาลยั)  

• คลนิีคบ้าน (Home Clinic) โซนกิจกรรมให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัค าแนะน า และการแก้ไขปัญหาเร่ืองสร้าง
บ้าน โดยสถาปนิกและวิศวกรผู้ เช่ียวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้าน ฟรี (ไม่มีคา่ใช้จา่ย) 

• นวตักรรมบ้านเสมือนจริง (Innovative Home) คือ การจ าลองการสร้างบ้านท่ีเป็นนวตักรรมและตอบ
โจทย์การอยูอ่าศยัของผู้บริโภคในยคุดิจิตอล      โดยการก่อสร้างบ้านจริงทัง้หลงัภายในงานแสดงนี ้อาทิ 
บ้านโครงสร้างเหลก็ บ้านประหยดัพลงังาน  ฯลฯ 

• การสาธิตนวตักรรมสนิค้า หรือ/และการจดัท า workshop จากผู้ ร่วมออกบูธ เช่น สาธิตการฉาบปนูด้วย
เคร่ืองพน่ปนู สาธิตการทาสผีนงัแบบมีลวดลาย สาธิตการปกูระเบือ้งพืน้-ผนงั สาธิตการท าพืน้คอนกรีต
พิมพ์ลาย ฯลฯ 

 

 

 

กิจกรรมเชิงธุรกิจ 

• การจบัคูธุ่รกิจและคูค้่า  (Business Matching)     โดยเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน บ้านจดัสรร 
คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ท่ีดินเปลา่ รวมถึงผู้ รับเหมาก่อสร้างบ้าน และตวัแทนจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง  
ได้พบและเจรจากบัผู้ผลติและผู้น าเข้าวสัดกุ่อสร้าง เพื่อสร้างสรรรค์โอกาสทางธุรกิจและเป็นคูค้่ากนั  

• การจบัคูแ่ละสร้างเครือขา่ยธุรกิจ    โดยเปิดเวทีเจรจาให้แก่เจ้าของโนว์ฮาวส์ธุรกิจหรือเจ้าของแฟรนไชส์
ธุรกิจก่อสร้าง แฟรนไชส์ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง ฯลฯ ได้พบกบันกัลงทนุและประชาชนท่ีสนใจ เป็นเจ้าของ
ธุรกิจหรือมีธุรกิจเป็นของตวัเอง  



 

 

กิจกรรมบนเวท ี

• เสวนาแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต โดยสถาปนิกผู้ เช่ียวชาญ ผู้บริหารบริษัทรับสร้างบ้านแบรนด์ดงั ผู้ผลติวสัดุ
ชัน้น า บรรณาธิการบริหารนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต มาให้ข้อมลูเร่ืองการออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต ใน
หลายๆ มมุมองท่ีผู้ประกอบการควรรู้ความต้องการของบริโภคยคุติจิตอล 

• เสวนาบ้านและวสัดปุระหยดัพลงังาน โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกบัการประหยดัพลงังาน จะมาให้ความรู้
เร่ืองการออกแบบและการเลอืกใช้วสัดกุ่อสร้าง รวมถึงการตกแตง่บ้านท่ีช่วยประหยดัการใช้พลงังาน
ภายในบ้าน  

• เสวนา ‘ฮวงจุ้ย (Feng-Shui)’ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัช่ือดงั เช่น    สถาปัตย์
กบัฮวงจุ้ย  ฤกษ์การปลกูท่ีอยูอ่าศยั  เคลด็ลบัการเลอืกท่ีดินเพื่อสร้างบ้านตามหลกัฮวงจุ้ยท่ีดี ฯลฯ 

ผู้แสดงสินค้า 

• สมาชิกในสมาคมฯ ประเภทสามญัและวิสามญั   
• บริษัทรับสร้างบ้านและรับสร้างอพาร์ทเม้นท์ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 

• เจ้าของโครงการบ้านจดัสรรและคอนโดมิเนียมทัง้กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

• การจดัแสดงบูธของกลุม่นายหน้าอสงัหาฯ บ้านมือสอง และท่ีดินเปลา่ 
• สถาบนัการเงินชัน้น า ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ 
• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยประต-ูหน้าตา่ง, มุ้งลวด, ฮาร์ดแวร์ 
• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยวสัดตุกแตง่, ส,ี กระจก, ไม้, พืน้, และผนงั 
• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยสระวา่ยน า้และอุปกรณ์ 

• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยหลงัคา-ฉนวนกนัความร้อน  
• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยเหลก็, โลหะ,คอนกรีต และวสัดกุนัร่ัวซมึ 

• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยสขุภณัฑ์, อุปกรณ์ 

• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยกระเบือ้ง, หิน, แกรนิต และอุปกรณ์ติดตัง้ 

• เทคโนโลยี และผลติภณัฑ์ไฮ-เทคโนโลยี 
• วสัดอุุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 

• เคร่ืองมือ-อุปกรณ์กอ่สร้าง 
• บริษัทจดัสวนและภมิูทศัน์, ของตกแตง่สวน 



 

 

• บริษัทออกแบบและตกแตง่ภายใน 

• ผู้ผลิตและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ 
• นิตยสารท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและตกแตง่บ้าน 

ผู้ชมงาน 

• ผู้บริโภคและประชาชนท่ีต้องการสร้างบ้านเอง 
• นกัลงทนุท่ีต้องการสร้างอพาร์ทเม้นท์  
• นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์, นกัลงทนุ  
• นกัการเงิน, ผู้บริหารสถาบนัการเงิน 

• นกัอุตสาหกรรม, นกัวิชาการ,ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
• เจ้าของกิจการ, โรงแรม, รีสอร์ท 

• ผู้ ค้าวสัดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 

• เจ้าของและผู้บริหารธุรกิจรับสร้างบ้าน 

• ผู้บริหารและนกัการตลาด 

• ผู้บริหารจดัซือ้-จดัจ้าง 
• ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
• นกัออกแบบ (สถาปนิก, มณัฑนากร) 
• วิศวกร 
• นิสติ-นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ร่วมออกบูธจะได้รับ 

• เป็นเวทีกลางให้ผู้บริโภคได้พบกบัผู้ผลติและจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างตลอดจนบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของ
โครงการบ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง และเจ้าของท่ีดินเปลา่จากทัว่ประเทศ 

• เพื่อท าให้ผู้ผลติและจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างเป็นท่ีรู้จกัของกลุม่ธุรกิจบริษัทรับสร้างบ้านผู้บริโภคและ
ประชาชนทัว่ประเทศมากยิ่งขึน้ 

• เป็นแหลง่รวมผู้ผลติและจ าหนา่ยวสัดขุนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือ SMEs รวมถึงบริษัทรับ
สร้างบ้านทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัมากท่ีสดุในเมืองไทย 

• ผู้ชมงานกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้ มีก าลงัซือ้ได้เข้าร่วมชมงานนี ้



 

 

• เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้-ข้อมลูและเทคโนโลยีการผลติวสัด ุ ตลอดจนระบบการก่อสร้างบ้านใหม่ๆ  แก่ผู้อยู่
ในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้าน ผู้บริโภค และประชาชนทัว่ไป  

• เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ภาพรวมตลาดวสัด ุรับสร้างบ้านและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

• เพื่อยกระดบัความร่วมมือระหวา่งกลุม่ผู้ผลติวสัด ุธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้เช่ือมโยงและเข้มแข็งยิ่งขึน้ 

 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

• โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัและหนงัสอืพิมพ์นิตยสารท่ีเก่ียวข้องกบัวงการ
อสงัหาริมทรัพย์ได้แก่ ไทยรัฐ เดลนิิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสทเูดย์ เอเอสทีวีผู้จดัการรายวนั มติชน  แนวหน้า ขา่ว
สด ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ บ้านและสวน โฮมแอนด์รีสอร์ต ไลฟ์แอนด์โฮม ฯลฯ เป็นต้น 

• โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในสือ่ออนไลน์และโซเช่ียลมีเดียและเวปไซด์ชัน้น า เช่น Manager Online 
Matichon Online Facebook Instagram Youtube ฯลฯ 

• โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในรายการโทรทศัน์ วิทย ุป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ 
• สง่ขา่วสารความคืบหน้าการจดังานให้กลุม่เป้าหมายทางอีเมล์ 
• การจดัท าเว็บไซต์และสือ่ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์  ฯลฯ 
• รายการทีวีดิจิตอล TV 3, TV 5, Modern TV 9, Thairath TV, Nation TV ฯลฯ 
• จดัสง่บตัรเชิญไปยงักลุม่เป้าหมายทัง้กรุงเทพและตา่งจงัหวดั 

• การจดัท าสจิูบตัรและคูมื่อการชมงาน 

• ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  

คณุจีรานชุ หอมเกษร    Tel.0 2996 0940-6 ตอ่ 126  Mobile 085 489 4268 

email:  hr.jeeranuch@gmail.com 

คณุกลุนิดา ฤทธ์ิจรูญ   Tel.0 2996 0940-6 ตอ่ 123  Mobile 082 667 1916 

email:  hr.kulnidah@gmail.com 

คณุกาญจนา ผอมขาว   Tel.0 2996 0940-6 ตอ่ 111  Mobile 098 280 6307 

email:  hr.kanchana.p@gmail.com 

คณุกมลวฒัน์ ตลุยสวุรรณ Tel.0 2996 0940-6 ตอ่ 104  Mobile 081 838 3351 

email:  ms.kamolwat@gmail.com 

คณุมาลรัีตน์ แพง่พนม    Tel.0 2996 0940-6 ตอ่ 107  Mobile 085 489 4265 

email:  fm.maleerat@gmail.com 

 

บริหารงานโดย  

mailto:hr.jeeranuch@gmail.com
mailto:hr.jeeranuch@gmail.com


 

 

นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์  

473 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับุรี ปทมุธานี 12130 

โทรศพัท์  : 0 2996 0940, 0 2553 1060  โทรสาร  : 0 2996 0949, 0 2553 1060 

E-mail  : home.resort14@gmail.com  
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