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ลักดันเมอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการบาํบดัสขุภาพจากสมุนไพร

วนัที� 26 กรกฏาคม 2565 ที�ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้า
เซน็ทรลั พทัยา นายกฤษณะ บุญสวสัดิ� รองนายกเมอืงพทัยา
นายแจค็กี� ออง ประธานและกรรมการผูบ้รหิาร บรษัิท ซไีอเอสดับ
เบิ�ลยู กรนี เวลิด์, นายเศรษฐวุฒ ิทัตสรุะ ผูจ้ดัการทั�วไป
ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา และเซน็ทรลั มารนีา ได้รว่มกันแถลง
ขา่ว การจดังาน “CISW CANN FESITIVAL 2022”(ซไีอเอ
สดับบลิว แคนน์ เฟสติวลั ซึ�งเป�นความรว่มมอืระหวา่งศูนยก์ารค้า
เซน็ทรลั พทัยา เมอืงพทัยา และบรษัิท ซไีอเอสดับเบิ�ลยู กรนี
เวลิด์ จาํกัด โดยจะจดัขึ�นระหวา่งวนัที� 9 – 11 กันยายน 2565 ที�
บรเิวณลานกิจกรรม ชั�น 1 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา
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พทัยาเตรยีมจดังานแสดงสนิค้า กัญชง กัญชา ผลักดนัสูศู่นยก์ลางบาํบดัสขุภาพจาก
สมุนไพร

ที�ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา นายกฤษณะ บุญสวสัดิ� รองนายกเมอืง
พทัยา นายแจค็กี� ออง ประธานและกรรมการผูบ้รหิาร บรษัิท ซไีอเอสดับเบิ�ลยู กรนี เวลิด,์
นายเศรษฐวุฒ ิ ทัตสรุะ ผูจ้ดัการทั�วไปศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา และเซน็ทรลั มารนีา ได้
รว่มกันแถลงขา่ว การจดังาน “CISW CANN FESITIVAL 2022” (ซไีอเอสดับบลิว
แคนน ์ เฟสติวลั ซึ�งป�นความรว่มมอืระหวา่งศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา เมอืงพทัยา และ
บรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู กรนี เวลิด์ จาํกัด โดยจะจดัขึ�นระหวา่งวนัที� 9-11 กันยายน 2565
ที�บรเิวณลานกิจกรรม ชั�น 1 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา

ทั�งนี�กิจกรรมดังกล่าวจดัขึ�น เพื�อสง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวเชงิ
การบรกิารด้านสขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มทั�งดึงกลุ่มนักลงทนุทั�งชาวไทย
และต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุธุรกิจในประเทศไทย และเมอืงพทัยาอยา่งต่อเนื�อง ภายใน
งานจะพบกับ 3 กิจกรรมหลัก
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"พทัยาเตรยีมจดังานแสดงสนิค้า กัญชง กัญชา CISW CANN
FESTIVAL THAILAND 2022 “ผลักดันเมอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการ
บาํบดัสขุภาพจากสมุนไพร!!

ที�ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา นายกฤษณะ บุญสวสัดิ�
รองนายกเมอืงพทัยา นายแจค็กี� ออง ประธานและกรรมการผูบ้รหิาร
บรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู กรนี เวลิด,์ นายเศรษฐวุฒ ิทัตสรุะ ผูจ้ดัการทั�วไป
ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา และเซน็ทรลั มารนีา ได้รว่มกันแถลงขา่ว การ
จดังาน “CISW CANN FESITIVAL 2022”(ซไีอเอสดับบลิว แคนน์
เฟสติวลั ซึ�งป�นความรว่มมอืระหวา่งศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา เมอืง
พทัยา และบรษัิท ซไีอเอสดับเบิ�ลยู กรนี เวลิด์ จาํกัด โดยจะจดัขึ�นระหวา่ง
วนัที� 9-11 กันยายน 2565 ที�บรเิวณลานกิจกรรม ชั�น 1 ศูนยก์ารค้า
เซน็ทรลั พทัยา

ทั�งนี�กิจกรรมดงักล่าวจดัขึ�น เพื�อสง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการ
ท่องเที�ยวเชงิการบรกิารด้านสขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มทั�ง
ดงึกลุ่มนักลงทนุทั�งชาวไทย และต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุธุรกิจใน
ประเทศไทย และเมอืงพทัยาอยา่งต่อเนื�อง
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พทัยาเตรยีมจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืง
พทัยากับ “ มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการรบัรู ้
อยา่งยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก

งานแถลงขา่วจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืง
พทัยากับ “ มหกรรมพชืสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการรบัรู ้
อยา่งยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก ในงาน CISW CANN
FESITIVAL 2022 วนัที� 9-11 กันยายน 2565 ณ. ชั�น 1 ลานกิจกรรม
ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา พรอ้มประกวด Miss Cannabis Thailand
2022 ชงิมงกฎุเพชร สายสะพาย และเงินรางวลัรวมมากกวา่ 200,000 บาท
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CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยา พรอ้ม
ประกวด Miss Cannabis Thailand 2022

ณ.ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา จดังานแถลงขา่วการจดั
งาน “CISW CANN FESITIVAL 2022” ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ “
มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง ภายในงานแถลงขา่วโดยไดร้บัเกียรติ
จาก คณุกฤษณะ บุญสวสัดิ� รองนายยกเมอืงพทัยา เป�นประธานในพธิงีาน
แถลงขา่วจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืง
พทัยา

แจค็กี� ออง ประธานและกรรมการผูบ้รหิาร บรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู กรนี
เวลิด,์ นายเศรฐวุฒ ิทัตสรุะ ผูจ้ดัการทั�วไปศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา และ
เซน็ทรลั มารนีา, ศ.ดร.นพ.ธวชัชยั กมลธรรม ประธานหลักสตูรกัญชา
เวชศาสตร ์วทิยาลัยสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา,  
ดร. นวิตั วงศ์พรหมปรดีา บรษัิท 88 แคนนาเทค จาํกัด, คณุพศวตัน ์โทมสั
ประธานกรรมการบรษัิท Thomas Design Co., Ltd., คณุพรีาพรรณ เรงิ
ประเสรฐิวทิย ์กรรมการบรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู เคพเีอส โกลบอล, ภก.สม
นกึ สชุยัธนาวนชิ ประธานกรรมการ บรษัิท เฮมพบ์ซิ จาํกัด

Source: Globalcannabisplus
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เตรยีมจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยา
กับ “ มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการรบัรู ้
อยา่งยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก

ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา ผนกึกําลัง เมอืงพทัยา และบรษัิท ซไีอเอสดบั
เบิ�ลยู กรนี เวลิด ์จาํกัด จดังาน “CISW CANN FESITIVAL 2022” ขึ�น
วนัที� 9-11 กันยายน 2565 ณ ชั�น 1 ลานกิจกรรม ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั
พทัยา

• สง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวเชงิการบรกิารดา้น
สขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง
• สรา้งองค์ความในประโยชน์ของพชืสมนไุพรกัญชา กัญชงทางการแพทย์
• ต่อยอดดา้นธุรกิจพชีสมุนไพร กัญชา กัญชง ใหก้้าวไปทั�วโลก
• ตื�นตากับการประกวด Miss Cannabis Thailand 2022
• ชอ้ปสนิค้าจากกัญชาและกัญชง อาหาร เครื�องดื�ม เครื�องสาํอาง
เครื�องจกัร
• พรอ้มตอบทกุ Lifestyle ตอกยํ�าการเป�น Center of Life หรอื
ศูนยก์ลางการใชช้วีติของทกุคน สรา้งประสบการณใ์หมใ่นการมา
ศูนยก์ารค้าในยุค New Normal
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รองนายกฯพทัยา ประธานเป�ดงานแถลงขา่ว CISW CANN FESITIVAL 2022   
ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ “ มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้ง
สรา้งการรบัรูอ้ยา่งยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก

ณ.ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา จดังานแถลงขา่วการจดังาน
“CISW CANN FESITIVAL 2022” ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ “ มหกรรมพชืสม
นไุพร กัญชา กัญชง ภายในงานแถลงขา่วโดยไดร้บัเกียรติจาก คณุกฤษณะ บุญ
สวสัดิ� รองนายยกเมอืงพทัยา เป�นประธานในพธิงีานแถลงขา่วจดังาน CISW
CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยา

แจค็กี� ออง ประธานและกรรมการผูบ้รหิาร บรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู กรนี เวลิด,์ นาย
เศรฐวุฒ ิทัตสรุะ ผูจ้ดัการทั�วไปศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา และเซน็ทรลั มารนีา,
ศ.ดร.นพ.ธวชัชยั กมลธรรม ประธานหลักสตูรกัญชาเวชศาสตร ์วทิยาลัยสห
เวชศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา, ดร. นวิตั วงศ์พรหมปรดีา บรษัิท 88
แคนนาเทค จาํกัด, คณุพศวตัน ์โทมสั ประธานกรรมการบรษัิท Thomas Design
Co.,Ltd., คณุพรีาพรรณ เรงิประเสรฐิวทิย ์กรรมการบรษัิท ซไีอเอสดบัเบิ�ลยู เคพี
เอส โกลบอล, ภก.สมนกึ สชุยัธนาวนชิ ประธานกรรมการ บรษัิท เฮมพบ์ซิ จาํกัด

Source: Leadernewsonline
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เตรยีมจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืง
พทัยากับ “ มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการ
รบัรูอ้ยา่งยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก

โดยมวีตัถปุระสงค์ เพื�อสง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการท่องเที�ยว
เชงิการบรกิารดา้นสขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มทั�งดงึกลุ่ม
นกัลงทนุทั�งชาวไทย และต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุธุรกิจในประเทศไทย
และเมอืงพทัยาอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งภายในงานพบกับ 3 กิจกรรมหลัก 1)
การประกวด Miss Cannabis Thailand 2022 ชงิมงกฎุเพชร สาย
สะพาย และเงินรางวลัรวมมากกวา่ 200,000 บาท เพื�อเป�นตัวแทนในการ
โปรโมท ความรู ้สมุนไพร กัญชา กัญชง 2) CISW Cann Expo และ 3)
CISW Hemp Expo เพื�อสรา้งการรบัรู ้ประชาสมัพนัธ ์กัญชา กัญชง
สมุนไพรไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที�เป�นประโยชนท์างการแพทย ์สนบัสนนุ
สง่เสรมิการท่องเที�ยวในเชงิอนรุกัษ์ การแบง่ป�นความรูใ้หผู้เ้ขา้รว่มงานมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ถึงประโยชนข์องกัญชง และกัญชาทางการแพทย์
การออกบูธแสดงสนิค้าจากกัญชาและกัญชง อาหาร เครื�องดื�ม เครื�อง
สาํอาง เครื�องจกัร และกิจกรรมอีกมากมาย

Source: Thainewsplus
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เตรยีมจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ
"มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการรบัรูอ้ยา่ง

ยั�งยนืควบคู่ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก"
 

โดยมวีตัถปุระสงค์ เพื�อสง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการท่องเที�ยว
เชงิการบรกิารด้านสขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มทั�งดงึกลุ่มนกั
ลงทนุทั�งชาวไทย และต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุธุรกิจในประเทศไทย และ
เมอืงพทัยาอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งภายในงานพบกับ 3 กิจกรรมหลัก 1) การ

ประกวด Miss Cannabis Thailand 2022 ชงิมงกฎุเพชร สายสะพาย และ
เงินรางวลัรวมมากกวา่ 200,000 บาท เพื�อเป�นตัวแทนในการโปรโมท ความรู ้
สมุนไพร กัญชา กัญชง 2) CISW Cann Expo และ 3) CISW Hemp Expo

เพื�อสรา้งการรบัรู ้ประชาสมัพนัธ ์กัญชา กัญชง สมุนไพรไทย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที�เป�นประโยชนท์างการแพทย ์สนับสนนุสง่เสรมิการท่องเที�ยวใน
เชงิอนรุกัษ์ การแบง่ป�นความรูใ้หผู้เ้ขา้รว่มงานมคีวามเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ถึง
ประโยชนข์องกัญชง และกัญชาทางการแพทย ์การออกบูธแสดงสนิค้าจาก
กัญชาและกัญชง อาหาร เครื�องดื�ม เครื�องสาํอาง เครื�องจกัร และกิจกรรมอีก

มากมาย

Source: aec-news
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เตรยีมจดังาน CISW CANN FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ “
มหกรรมพชืสมนไุพร กัญชา กัญชง พรอ้มเป�ดกวา้งสรา้งการรบัรูอ้ยา่งยั�งยนืควบคู่
ชุมชน และก้าวไปทั�วโลก

(26 ก.ค.65) ณ.ลานกิจกรรม ชั�น 6 ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั พทัยา จดังานแถลงขา่วการจดั
งาน “CISW CANN FESITIVAL 2022” ครั�งแรกในเมอืงพทัยากับ “ มหกรรมพชืสม
นไุพร กัญชา กัญชง ภายในงานแถลงขา่วโดยไดร้บัเกียรติจาก คณุกฤษณะ บุญสวสัดิ�
รองนายยกเมอืงพทัยา เป�นประธานในพธิงีานแถลงขา่วจดังาน CISW CANN
FESITIVAL 2022   ครั�งแรกในเมอืงพทัยา

โดยมวีตัถปุระสงค์ เพื�อสง่เสรมิใหเ้มอืงพทัยาเป�นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวเชงิการ
บรกิารดา้นสขุภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง พรอ้มทั�งดงึกลุ่มนักลงทนุทั�งชาวไทย
และต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุธุรกิจในประเทศไทย และเมอืงพทัยาอยา่งต่อเนื�อง ซึ�ง
ภายในงานพบกับ 3 กิจกรรมหลัก 1) การประกวด Miss Cannabis Thailand 2022
ชงิมงกฎุเพชร สายสะพาย และเงินรางวลัรวมมากกวา่ 200,000 บาท เพื�อเป�นตัวแทนใน
การโปรโมท ความรู ้สมุนไพร กัญชา กัญชง 2) CISW Cann Expo และ 3) CISW
Hemp Expo เพื�อสรา้งการรบัรู ้ประชาสมัพนัธ ์กัญชา กัญชง สมุนไพรไทย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที�เป�นประโยชนท์างการแพทย ์สนบัสนนุสง่เสรมิการท่องเที�ยวในเชงิอนรุกัษ์
การแบง่ป�นความรูใ้หผู้เ้ขา้รว่มงานมคีวามเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ถึงประโยชนข์องกัญชง
และกัญชาทางการแพทย ์การออกบูธแสดงสนิค้าจากกัญชาและกัญชง อาหาร เครื�อง
ดื�ม เครื�องสาํอาง เครื�องจกัร และกิจกรรมอีกมากมาย

Source: Thaibiznews
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Source: Pinocchio News



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: The Star



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: Samudera.my



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: 13investor



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: Bharian



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: Bharian



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: Thainytt



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: Batamnews



NEWS/MEDIA 2022

 
Source: THéo COurant



NEWS/MEDIA 2022

 



 

 
OPENNING CEREMONY  OF  CISW CANN FESTIVAL THAILAND 2022   



 

GIVE PLAQUES TO  SPONSORS



 

 Contest Miss Cannabis Thailand 2022



 

  Activity on  event stage 



 

  Exhibitors share knowledge



 

  Exhibitions Product



  Exhibitions  on the events



 

  Exhibitions  on the events



 

    Give certificate to exhibitors



 

    Give certificate to exhibitors



 2ND CISW CANN FESTIVAL 
 INTERNATIONAL ( THAILAND ) 2023

ON 7 TH - 11 TH SEPTEBER 2023
AT CENTRAL PATTAYA  , FLOOR  1  



CISW Hemp Expo   CISW CANN EXPO   HERB  EXPO
To share knowledge and to provide participants with a thorough understanding of the
benefits of hemp and medical cannabis. And showing the world the potential that
Thailand is ready to maximize the opportunities for medicinal cannabis and cannabis
use and make the country the hub in Asia.

 

OBJECTIVES



 

CISW International Co., Ltd., together with Central Pattaya, including all sectors joining to organize the 2nd CISW Cann Festival International (Thailand) on 7th – 10th September 2023, 
at Central Pattaya (Thailand)
CISW International Co., Ltd., together with Central Pattaya, including all sectors joining to organize the 2nd CISW Cann Festival International (Thailand) on 7th – 10th September 2023,
 at Central Pattaya (Thailand). The event will feature various highlight activities such as; Miss Cannabis Thailand, CISW Cann Expo, CISW Hemp Expo, and CISW Herb Expo.
Miss Cannabis Thailand is a beauty pageant to find representatives of Thai women who are full of qualities, beauty, general knowledge and specialized knowledge in cannabis and hemp.
The contest has a unique identity that focuses on promoting Thai cannabis and hemp. The winner of Miss Cannabis Thailand will represent hemp and cannabis, as well as Thai herbs in
order to create awareness, public relations, useful medical products, information and knowledge for the benefit of farmers, communities, state enterprises, as well as government and private
organizations and serves to support and promote ecotourism, the tourism of medical cannabis and hemp in Thailand and around the world.
CISW Cann Expo, CISW Hemp Expo, and CISW Herb Expo, exhibition booths for cannabis, hemp, herbal products, food, beverages, cosmetics, machinery from various domestic and
international companies. Business expansion for exhibitors and participants and to show the world the potential that Thailand is ready to maximize opportunities for medical cannabis,
hemp and herbal, and make Thailand a center for using herbs in the development of various medicines. Especially this year there will be an herb expo as the demand for herbs has
increased highly in the world market. CISW Herb Expo will help build the business and the country's economy. This will help drive Thailand towards becoming a world leader in herbal
medicine.
The company also focuses on the importance of the tourism industry, economic recovery, helping entrepreneurs, and inviting tourists around the world to come back to travel in Thailand.
In particular, Pattaya is one of the country's most famous and beautiful beaches with potential as a seaside tourist destination after the situation of the COVID-19 in Thailand gets better
and returns to normal.
On this occasion, we would like to invite people both domestic and international, who are interested. participate in the 2nd CISW Cann Festival International on 7th – 10th September
2023, at Central Pattaya (Thailand) to join us in making history and we believe that your support and cooperation will make this event a great success.
The executives of CISW International Co., Ltd. with Central Pattaya would like to thank you for your cooperation and support. We look forward to your kindness in taking the time to
participate in this event and thank you in advance for this opportunity.
For more information, please contact www.ciswgreenworld.com, Tel: 02-006-5007 
Email: info@ciswinternational.com, Line ID: wcd120                   

 
PRESS ANNOUNCEMENT

THE 2ND CISW CANN FESTIVAL INTERNATIONAL (THAILAND) 2023
On 7th – 10th September 2023

At Central Pattaya



OCTOBER 2022 Event planning 2023

11TH  NOVEMBER 2022

Event announcement Open sale 
 early bird Discount 5%  

11th  November 2022  - 11th  January  2023

 
   ( 17th -18th November 2022 MED TED - MED CANN - CISW SUMMIT EVENT  )

early bird Discount 10%

 
3RD MARCH 2023

Press conference  

JUNE  Close sale 

JULY - AUGUST 2023 Pr marketing media news Pattaya and around the world

7TH -10 TH SEPEMBER 2022  The event Days
 

ROAD MAP



 

Finalize Sponsors

MAR

Finalize Exhibitors

Finish all designs and PR

Press 3
March

@Central
Pattaya

APR MAY JUN JUL AUG SEP

CCF 2023

EVENT
TIMELINE



 

Miss Cannabis Thailand 2023

- MCT 2023 -
 
 

7th September 2023

@Central Pattaya, floor 1

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND



STORY
Miss Cannabis Thailand 2022 is a beauty pageant event to find representatives of Thai women who are

full of qualities, beauty, general knowledge and specialized knowledge in cannabis and hemp. This

contest therefore has a unique identity that focuses on promoting Thai cannabis and hemp. The winner of

Miss Cannabis Thailand 2022 will represent hemp and cannabis, as well as Thai herbs in order to create

awareness, public relations, useful medical products Information and knowledge for the benefit of farmers,

communities, state enterprises, as well as governmentaand private organizations and serves to support

and promote ecotourism, the tourism of medical cannabis and hemp in Thailand and around the world.

The company also promotes Thailand's medicinal and medicinal cannabis industries to a global level. 

 After the first year in Thailand, we are planning to host Miss Cannabis World.

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND



Inspired by the representative of
Canada in the Miss Universe 2019
in the National Costume round.

Alyssa Boston-
"This sparkling green dress represents legal
cannabis for medicinal purposes and reshapes
the perception that cannabis is no longer illegal.
If you want legal cannabis, visit Canada.
Because Canada is the first country in the world
to legalize marijuana.”

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND

REF. Miss Cannabis Thailand 2022



Inspired by the representative of
Miss Grand Kanchanaburi 2022
in the National Costume round.

Cannabis is an emerging economic crop in
Thailand and in Kanchanaburi Province as an
area to support and pioneer in the cultivation
and promotion of cannabis as a new economy
that generates income for the community and
has now been removed from the national
narcotics list.

Ref. Miss Grand Kanchanaburi 2022

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND

mailto:missgrandkanchanaburi@gmail.com
mailto:missgrandkanchanaburi@gmail.com


Ref.Miss Universe 2018

ตอบคําถามกรรมการ
(ผู้เข้ารอบ 10 คน

สุดท้าย)
 

The contestants walk
to show their
proportions in

evening gowns. 

Ref.Miss Universe 2021

Contest Sequence

The contestants
introduce themselves

in evening gowns. 

Talent shows from
all contestants.

Answer questions
from the judges

(5 finalists)

Announcement of
award winners



 

 

 
 

1.

The contestants walk
to show their

proportions in evening
gowns.

The contestants walk to show their
proportions in evening gowns.

The contestants introduce
themselves in evening

gowns. 

Introduce yourself, tell your own
history, state your attitude towards
cannabis and hemp, talk about the
knowledge, value and benefits of

cannabis and hemp.

Talent shows from
all contestants.

A special show from all the contestants
to find the right person for the

Miss Cannabis Thailand.

2.

3.



 

4.
Answer questions
from the judges

(5 finalists)
The judges ask the questions.

Announcement of award
winners.

Announcing the list of award winners.
5th place, 4th place, 3rd place,

2nd place and winner.
5.



Outlook of the final contest
Miss Cannabis Thailand 2022

Ref. Miss Grand Thailand 2022

mailto:missgrandkanchanaburi@gmail.com


 

  Miss Cannabis Thailand 2022

STAGE



Miss Cannabis Thailand 2023
The final contest will be held on 9 September

2023 at Central Pattaya, Thailand. The winner

of Miss Cannabis Thailand 2022 will receive

various prizes/benefits and certificate and hold

the position for 1 year from 9 September 2022 -

to 9 September 2023.The winner will be an

ambassdor representative to assist the

knowledge of medical cannabis through detailed

communication and par take in the  promotion

on benefits of medical cannabis/herb to the

world  according to the policy of the contest.



Winner's prize
1st place

- 30,000 baht cash

2nd place

- 20,000 baht cash

3rd place Award prize

- 10,000 baht cash - Popular Vote prize  
   3,000 baht cash

- Best design Award, 
   2,000 baht cash

- Friendship Award, 
   Gift voucher of cannabis  
   Spa/Massage package

Total prize more than
100,000 baht

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND

Total prize more than
70,000 baht

Total prize more than
30,000 baht

Motorcycle electric total  
49,900 baht.

Accident insurance 
during tenure
value
300,000 baht

Gift voucher 60-minute cannabis spa massage 
with cannabis herbal products 
from Baan Khun Suk
Value 3,000 baht

Accident insurance 
during tenure
value
200,000 baht

Accident insurance 
during tenure
value
100,000 baht

Gift voucher 60-minute cannabis spa massage 
with cannabis herbal products 
from Baan Khun Suk
Value 2,000 baht

Gift voucher 60-minute cannabis spa massage 
with cannabis herbal products 
from Baan Khun Suk
Value 2,000 baht



Schedule of Miss Cannabis Thailand 2023

3rd March 2023

Open for application for the Miss Cannabis Thailand 2023

 

3rd March 2023

Press conference

 

20th August 2023

Close for application

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND



25th August 2023

Announcement of all finalists on the

Facebook page "Miss Cannabis Thailand"

 

27th - 28th August 2023

All contestants  study cannabis class ( online)

 

6th September 2023

practice

 

7th September 2023 

Final contest

Schedule of Miss Cannabis Thailand 2023

FACEBOOK PAGE: MISS CANNABIS THAILAND



ACTIVITIES

EXHIBITION

SHARING KNOWLEDGE
MUSIC

CANNABIS & HEMP & Herbal PRODU
CTS



CISW HEMP & CANN EXPO & HERBAL EXPO

@CENTRAL PATTAYA, FLOOR 1



STORY
WE ARE CELEBRATING THE LEGALIZATION

OF CANNABIS IN THAILAND AFTER THE

REMOVAL OF CANNABIS FROM THE

NATIONAL NARCOTICS LIST

 

CISW HEMP EXPO AND CISW CANN EXPO

WILL  GATHER CANNABIS AND HEMP

PRODUCTS, FOOD, BEVERAGES, COSMETICS,

MACHINERY AND EDUCATION, AS WELL AS

BUSINESS MATCHING AND EXHIBITIONS

FROM VARIOUS COMPANIES IN THAILAND

AND AROUND THE WORLD.



OBJECTIVES
CISW HEMP EXPO AND CISW CANN EXPO

CISW HERBAL EXPO

TO SHARE KNOWLEDGE AND TO PROVIDE

PARTICIPANTS WITH A THOROUGH

UNDERSTANDING OF THE BENEFITS OF HEMP

AND MEDICAL CANNABIS. AND SHOWING THE

WORLD THE POTENTIAL THAT THAILAND IS

READY TO MAXIMIZE THE OPPORTUNITIES

FOR MEDICINAL CANNABIS AND CANNABIS

USE AND MAKE THE COUNTRY THE HUB IN

ASIA.



CISW CANN EXPO

THAILAND 2023

CISW Cann Expo
Brings together cannabis business
owners to share knowledge and
information. The business colaboration
and beyond exhibition booths
representiong from various companies in
Thailand and around the world.



CISW HEMP EXPO

THAILAND 2023

[Exhibition] CISW Hemp Expo
Brings together hemp business owners to
share knowledge, information,
as well as business matching in common
ground and exhibition booths from various
companies in Thailand and around the world.



 

CISW HERB EXPO   THAILAND 2023



At present, the demand for herbs is increasing very high in

the world market. Because herbs help both prevent disease

and promote health. 

Thailand has many various herbs. The use of herbs is

another option that many people are interested in both

now and in the future and many sectors must cooperate.

CISW Herbal Expo will help build the business and the

country's economy. This will help drive Thailand towards

becoming a world leader in herbal medicine.

OBJECTIVES



CISW HERB EXPO

THAILAND 2023

[Exhibition] CISW HERBAL Expo
Brings together herbal business owners to
share knowledge, information,
as well as business matching in common
ground and exhibition booths from various
companies in Thailand and around the world.



 banner company name
 logo on poster 
 logo on backdrop
 interview video clip
 table 
 chair
 power socket
 Fluorescent electricity
 rubbish bin
 Booth Area   high 2 M.  wide 3 M.  (2 x 3 M)
 Promote company on event stage 
  certificate
  Take photo with Miss cannabis Thailand 2023 
   Video clip talk show on event stage 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

BOOTH PLAN
[ INDOOR ]



BOOTH PLAN
[ INDOOR ]

COST
BOOTHS 
700 USD / 1 BOOTH

BOOTHS CORNER
 1,100 USD / 1 BOOTH



Total
31 BOOTHS

BOOTH PLAN
[ OUT DOOR ]

COST
BOOTHS 
700 USD / 1 BOOTH

BOOTHS CORNER
 1,100 USD / 1 BOOTH



FLOOR PLAN
[ INDOOR ]

MISS CANNABIS THAILAND STAGE



FLOOR PLAN ACTIVITY
 

[ INDOOR ]



AUDIENCE

Business group
60%

SME
20%

General audience
10%

Other
10%



CONTACT US

www.ciswgreenworld.com

info@ciswinternational.com

02-006-5007
062-757-3765
062-394-2448

Address:
754/7 Rangsiya Village, Punnawithi 22

Sukhumvit 101 Rd., Bangchak,
Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand

ID wcd120



THANK YOU

754/7 Rangsiya Village, Punnawithi 22
Sukhumvit 101 Rd. Bang Chak, Phra khanong,
Bangkok 10260 Thailand

Address
02-006-5007
062-757 3765

Telephone 

Website
www.ciswgreenworld.comWCD120

Lind ID

info@ciswinternational.com

Email


