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                                                                                                    วันท่ี 22 มีนาคม 2566 

เรื่อง     ขอความสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ Chiang Rai Fashion to The World 2023 
เรียน ท่านอธิการบดี 
 
 สิ่งท่ีแนบมาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
           เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ร่วมกับสำนักงานเชียงราย โดยวางแผนงานภายใต้ชื่อโครงการ  “The New Travel Chapter of Chiang 
Rai FY 2023” เป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ภาคส่วน ความ
ร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  สำนักงานพัฒนาชุมชนการจังหวัด
เชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย และ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนิน
โครงการ Chiang Rai Fashion to The World เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 และเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันท่ี 10 
มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนัน้  
        สมาคมสหพันธ์ท่องเที ่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
สื่อออนไลน์ อาทิ Website, Facebook, Instagram ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา        
 
         

 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                    

                                                                                    
                                                                              
                                                                                      (นงเยาว์ เนตรประสิทธิ์) 
                                  นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเท่ียวภาคเหนือ     
                                                                                        จังหวัดเชียงราย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เลขรับ ๑๔๗๐

 วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

 เวลา ๑๔:๒๒

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑X๖BKU๖๖๔๔๑

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

mailto:muay@vathanagul.com
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ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Chiang Rai Fashion to The World 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม “Chiang Rai Fashion to The World” 
เพ่ือเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟช่ันดีไซน์ ยกระดับผ้าไทยชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายให้สู่

ระดับประเทศและระดับโลก 
             เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัด

เชียงราย โดยวางแผนงานภายใต้ชื่อโครงการ “The New Travel Chapter of Chiang Rai FY 2023” เป็นโครงการ

ที่ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ภาคส่วน ความร่วมมือของชมรมแม่บ้านมหาดไทย

จังหวัดเชียงราย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงราย เทศบาลต าบลแม่สาย  และ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จ ากัด ได้มีแนวคิดจัดกิจกรรม “Chiang Rai Fashion 

to The World” ร่วมเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจแฟชั่น

งานออกแบบผ้าไทยจังหวัดเชียงราย แฟชั่นผ้าไทยชาติพันธุ์ สู่สถาบันแฟชั่นระดับโลกเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็น

จริง ประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลส าหรับผู้ชนะ และทุกผลงานที่เข้ารอบจะได้จัด

แสดงในงาน Fashion on the Road ณ บริเวณหน้าด่านเทศบาลต าบลแม่สาย ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 สมัคร

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.fashionchiangraitotheworld.com , เพจเฟสบุ๊ค 

: Chiang Rai Fashion to The World การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะการช่วยดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงรายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยว 

และกระจายรายได้ไปสู่ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้อีกทางหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 

วัฒนกูล กรุ๊ป จ ากัด โทร. 097 135 7074, โทร. 082 619 1992    

mailto:muay@vathanagul.com
http://fashionchiangraitotheworld.com/?fbclid=IwAR0t5tjkU12L0vhd0fI_ZmVUBIbJAAcgqonds-zi2QYwlehNaXvd-3MIBSY
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ข้อความและรูปภาพส าหรับการประชาสัมพันธ์ 

ททท. ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเท่ียวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชวนคุณ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของคลื่นลูกใหม่ในวงการแฟชั่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท กับกิจกรรม  

Chiang Rai Fashion to The World ร่วมเฟ้นหาท่ีสุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษา

ท่ัวประเทศท่ีสนใจแฟชั่นงานออกแบบผ้าไทยจังหวัดเชียงราย แฟชั่นผ้าไทยชาติพันธุ์ ให้มาบอกเล่าเรื่องราวจาก

เส้นสายลายผ้าอันมีเสน่ห์ของจังหวัดเชียงราย 

 **สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566  

ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.fashionchiangraitotheworld.com 

ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจเฟสบุ๊ค Chiang Rai Fashion to The World I เชียงรายแฟชั่นทูเดอะเวิลด์ 

Tel. 097 135 7074 

Email: infos@fashionchiangraitotheworld.com 

#เชียงรายแฟชั่นทูเดอะเวิลด์ #เชียงรายแฟชั่น #CFTW #Chiangraifashiontotheworld 

รูปภาพ / ADS ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
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