กำหนดกำร
สัมมนำชี้แจงหลักเกณฑ์กำรประกวดบ้ำนจัดสรรอนุรักษ์พลังงำนดีเด่น ปี 2561
ครั้งที่
1

วันที่
พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

สถานที่
โรงแรมเดอะ สุโกศล
ห้องกมลทิพย์ 3
กรุงเทพมหานคร

09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.







10.15 – 11.15 น.



11.15 – 12.00 น.





รายละเอียดกาหนดการ
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนาโครงการ
ชม VTR การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน
กล่าวเปิดงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน
การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในยุค 4.0
กับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”
โดย ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี Smart Home
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด และตอบข้อซักถาม
▪ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์
▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา
▪ อาจารย์ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์
ปิดการสัมมนา

กำหนดกำร
สัมมนำชี้แจงหลักเกณฑ์กำรประกวดบ้ำนจัดสรรอนุรักษ์พลังงำนดีเด่น ปี 2561
ครั้งที่
2

วันที่
อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561

3

พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561

4

อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561

สถานที่
โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
โคราช ห้อง ปริ๊นเซส 2-4
จ.นครราชสีมา
โรงแรม คุ้มภูคา เชียงใหม่
ห้อง ศรีนคร
จ.เชียงใหม่
โรงแรม คริสตัล โฮเทล
หาดใหญ่ ห้องสรพงษ์
จ.สงขลา

09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.10 น.





10.10 – 11.00 น.



11.00 – 11.45 น.






รายละเอียดกาหนดการ
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนาโครงการ
ชม VTR การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561
การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในยุค 4.0 กับแนวคิด
การอนุรักษ์พลังงานและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”
โดย - ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
- ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด และตอบข้อซักถาม
▪ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์
▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา
▪ อาจารย์ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์
ปิดการชี้แจง
รับประทานอาหารกลางวัน

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาชี้ แจงหลักเกณฑ์
การประกวดบ้านจัดสรรอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561
หน่ วยงาน/บริษัท
เลขที่

หมู่

ซอย

อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ชื่อผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์

ตาบล / แขวง

ตาแหน่ ง
โทรสาร

E-Mail :

กาหนดการสัมมนาชี้ แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ (โปรดกาเครื่องหมาย X ในช่องที่ท่านสามารถเข้าร่วมการสัมมนา)
☐ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
☐ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

โรงแรมเดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ 3
โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ โคราช ห้อง ปริ๊นเซส 2-4
☐ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 โรงแรมคุม้ ภูคา เชียงใหม่ ห้อง ศรีนคร
☐ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โรงแรมคริสตัล โฮเทล หาดใหญ่ ห้องสรพงษ์

กรุงเทพมหานคร
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาชี้ แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ
1. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
3. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
4. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
5. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์

ตาแหน่ ง
E-Mail
ตาแหน่ ง
E-Mail
ตาแหน่ ง
E-Mail
ตาแหน่ ง
E-Mail
ตาแหน่ ง
E-Mail

โปรดตอบรับเข้าร่วมงาน
ทางโทรสาร 0 2184 2733-34 หรือ e-mail : housing_dede@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองประกวดฯ โทร 0 2184 2728-32 หรือ download รายละเอียดการประกวด
ได้ที่ www.housingaward.com

