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กรุณากรอกข้อความข้างล่างแล้วส่งกลับมาที่ ฝ่ายหาทุนสนับสนุน ADTech-SAB2018
โทรศัพท์ : 0-2470-7450-2
โทรสาร 0-2452-3466, 0-2470-7584
คุณยมิษฐา ดาวเด่น / คุณฤดี วงษ์แก้ว/E-mail: kay_yamitta@hotmail.com; ruedee2520@hotmail.com
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ADTech-SAB 2018 Sponsorship Options: (โปรดระบุ)
Packages
จานวน (บาท)
รายละเอียด
 ปาฐกถา 15 นาที ระหว่าง welcome dinner
 แสดงโลโก้ในฐานะผู้สนับสนุนหลักบน electronic and print signage / บนเวปไซด์ / เวที / บริเวณงาน /
ปก abstract book ใน electronic proceeding /บน conference bag และ marketing materials
Platinum
200,000
 พื้นที่บูธจัดแสดงในโซน platinum ขนาด 2x 5 เมตร ตลอด 3 วัน
 ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม จานวน 3 คน
 ยกเว้นค่าอาหารกลางวันและ coffee break จานวน 3 ท่าน ตลอด 3 วัน
 โฆษณาใน abstract book (1 หน้า)
 ปาฐกถา 5 นาที ระหว่าง welcome dinner
 แสดงโลโก้บน electronic and print signage / บนเวปไซด์ / เวที / บริเวณงาน / บนปก abstract book
ใน electronic proceeding / บน conference bag และ marketing materials
Gold
100,000
 พื้นที่บูธในการจัดแสดงขนาด 3x3 เมตร ตลอด 3 วัน
 ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม จานวน 2 คน
 ยกเว้นค่าอาหารกลางวันและ coffee break จานวน 2 ท่าน ตลอด 3 วัน
 โฆษณาใน abstract book (1 หน้า)
 โลโก้บนเวปไซด์ และใน electronic proceeding
 พื้นที่บูธในการจัดแสดงขนาด 2x3 เมตร ตลอด 3 วัน
Silver
50,000
 ยกเว้นค่าอาหารกลางวันและ coffee break จานวน 2 ท่าน ตลอด 3 วัน
 โฆษณาใน abstract book (1 หน้า)
 พื้นที่บูธในการจัดแสดงขนาด 2x3 เมตร ตลอด 3 วัน
Standard 1
35,000
 ยกเว้นค่าอาหารกลางวันและ coffee break จานวน 2 ท่าน ตลอด 3 วัน
 โฆษณาใน abstract book (1/2 หน้า)
 โลโก้บนเวปไซด์ และใน electronic proceeding
Standard 2
35,000
 ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม จานวน 1 คน
 โฆษณาใน abstract book (1 หน้า)
Economic
20,000
 โฆษณาใน abstract book (1 หน้า)
อื่นๆ _____________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _____________________________
วันที่_______________________________
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การเลือกพื้นที่ (กรณีออกบูธ) สาหรับผู้ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนตามลาดับก่อนหลัง
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วิธีการสนับสนุนงบประมาณ
1) โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี

มจธ.-การวิจัย

เลขที่บัญชี
ธนาคาร

330-1-17205-8
กรุงศรีอยุธยา

ประเภทบัญชี
สาขา

ออมทรัพย์
ถนนประชาอุทิศ

โดยหากท่านนาเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่ง สาเนาใบนาฝากและแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดทีต่ ้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน ดังรายละเอียด
ด้านล่าง และส่งมายังหมายเลขโทรสาร 0-2452-3466
ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จในนาม (ชื่อบริษัท / หน่วยงาน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่อยู่ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อบุคคล - ที่อยู่ของบริษัท / หน่วยงาน ในการส่งกลับใบเสร็จรับเงิน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาระบุชื่อผู้กรอกข้อมูล ………………………………………………………………………………………….......................................................
2) เช็คธนาคาร ขีดคร่อม สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายหาทุนสนับสนุน ADTech-SAB2018
โทรศัพท์ 0-2470-7450-2 โทรสาร 0-2452-3466, 0-2470-7584
คุณยมิษฐา ดาวเด่น หรือ คุณฤดี วงษ์แก้ว

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงาน
ADTech-SAB2018 ผ่านช่องทางนี้จะได้รับใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกโดย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
ทุกครั้ง
๕/๖

