
 

คณะวทิยากร 
 

1. นายภราเดช พยฆัวิเชียร             อดีตผู้วา่การ การทอ่งเทียวแหง่ประเทศไทย 

2. ผศ.ดร.นฤมล  นนัทรักษ์             ประธานโครงการสนบัสนนุการเปิดศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทยในตา่งประเทศ   

 ผู้บริหารหลกัสูตรการบริหารธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 

   ทีปรึกษาสมาคมพอ่ครวัไทย 

3. นายกมล  รัตนวิระกลุ             นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

4. ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบลุ Sustainable Industrial Management Engineering 

     Ph.d., PE. (IE) Eco Design Consultant Co., Ltd. 

5. นายยศพิชา  คชาชีวะ                ผู้จดัการ  สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 

6. นายกิติกร เถินบริุนทร์               ทีปรึกษา โรงแรมนิมมานไหม, เชียงใหม ่

7. นายรพีพร  รพิพนัธ์ุ ผู้จดัการฝ่ายอาหารและเครืองดืม  กลุม่ฟู๊ ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต 

8. นายไพฑูรย์ ตงัมนสัสุขุม             เลขาธิการ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

   ฯลฯ 
 

ผู้ทีควรเข้าอบรม 

 

เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดบัสูงในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท และเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท ์
 

 

 
 

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 
 

1. คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนา           55,500 บาท ตอ่ ทา่น 

2. คา่ธรรมเนียมนี รวม         

2.1 คา่เอกสาร สิงพิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสมัมนา 

2.2 คา่วิทยากร 

2.3 คา่อาหารวา่ง วนัละ 2 มือ  อาหารกลางวนั และเครืองดืมตลอด 9  วนั 

2.4 อาหารเย็น 1 มือ 

2.5 คา่ทีพกัค้างแรม 1 คืน ท ีAnantara Bangkok Riverside Resort & Spa (พกั 2 ทา่น ตอ่ห้องคู)่ 

2.6 อาหารเช้า 1 มือ  ท ีAnantara Bangkok Riverside Resort & Spa 

2.7 คา่บริการ อืน ๆ  

**  หากท่านประสงค์จะพกัคนเดียว   ต้องจ่ายเพิมอีก  ท่านละ   1,500  บาท ** 
 
 

 
 
 
 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

THAI HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT ASSOCIATION 
2/60 เมอืงทอง 1 ถนนแจง้วฒันะ 14 หลกัส ีกรุงเทพฯ 10210 โทร 02-982-5821, 081-615-2333, 089-410-4150 แฟกซ์ 02-574-3819 

2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel: 02-982-5821, 081-615-2333, 089-410-4150Fax 02-574-3819 

E-mail : thma2004@hotmail.com , thma2555@gmail.com   Website : www.thma.org, www.thma.or.th, , www.smallhotelalliance.com 

E-mail : thma2004@hotmail.com, thma2555@gmail.com Website : www.thma.or.th , www.thma.org, www.smallhotelalliance.com 



ใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 

หลักสูตร  “การจดัการระดับสูง” 

กลยุทธการจดัการธุรกิจและการปรับตวัเพอืเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015

สําหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 

Strategic Management and Business Improvement 

AEC READY - 2015 for Small Hotels and resorts 

(AMPX 10 / 2557) 

รายละเอยีดผู้สมคัร 

ชือ  นาย/นาง/นางสาว     นามสกุล                 อาย ุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms.                                                                                       (Please use block letter). 

การศึกษาขนัสูงสุด      �   ปริญญาตรี          �   ปริญญาโท           �   อืน ๆ  โปรดระบุ   

ประสบการณ์การทาํงาน                ปี      ตาํแหน่งงานปัจจุบนั                                

�    บริหารโรงแรมอยูแ่ลว้                     �    กาํลงัก่อสร้างโครงการโรงแรม                  �     วางแผนจะทาํโรงแรม    

รายละเอยีด / โรงแรม / โครงการ (กรุณากรอกทีอยู่สําหรับการตดิต่อในการส่งเอกสาร) 

ชือ       จาํนวนหอ้ง 

เลขที               ถนน หมู่          ตาํบล/แขวง 

เขต/อาํเภอ                                                             จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                               โทรสาร     โทรศพัทมื์อถือ 

E-mail                                                                             Website 

สนใจเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  “การจัดการระดับสูง” สาํหรับเจา้ของและผูบ้ริหารโรงแรม / รีสอร์ท / เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์

จาํนวน                                คน  และไดช้าํระค่าอบรม  คนละ  55,500  บาท      รวม            บาท 

โดย: โอนเขา้บญัชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาแจ้งวัฒนะ  14บัญชีออมทรัพย์  เลขที  189-1-39161-1 

  กรุณาส่งสําเนาใบโอนเงนิและรายละเอยีดการออกใบเสร็จรับเงนิทางแฟ็กซ์ เบอร์  :  02 - 574 - 3819 
 

กําหนดการสมัคร  : ส่งใบสมคัรยนืยนัการเข้าร่วมอบรมได้ทันทีหรือภายในวนัที  25  เมษายน  2557 

  : รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ท่านเท่านัน 

           ลงนาม     ผูมี้อาํนาจ / ผูส้มคัร 


