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ทีอ่ ยู่สำหรับออกใบเสร็จ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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รายละเอียดการชาระเงิ น
O ชำระเงินผ่ำนธนำคำรหรือตู้ ATM
ชือ่ บัญชี
สมาคมวิ ชาการไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ
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่ ำย สมาคมวิ ชาการไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิ วเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

ส่งมำที่ สมาคมวิ ชาการไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิ วเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร เลขที่ 131 หมู่ 5 ถ.ติ วานนท์
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รายละเอียดการสนับสนุนกิ จกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ
14th Annual International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017)
27-30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รสี อร์ทแอนด์สปำร์ หำดป่ ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
รำยกำรกิจกรรม และ สิทธิประโยชน์แก่ผสู้ นับสนุน
สนับสนุน 100,000 บำท

□

□

□

บรรจุตรำสัญลักษณ์ผสู้ นับสนุนบนสื่อประชำสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. ป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์งำนประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017 ในบริเวณจัดงำน
2. หน้ำเว็บหลักของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
3. บนหน้ำปกหนังสือรวบรวมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceedings) ของกำร
ประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
4. บนฉำกหลังในงำนพิธเี ปิ ดกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
5. สิทธิ ์ VIP เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017 เพื่อรับของทีร่ ะลึกในงำนพิธเี ปิ ด
จำนวน 2 ท่ำน
6. พืน้ ทีบ่ ูธแสดงผลงำนหรือประชำสัมพันธ์ จำนวน 2 สิทธิ ์ **
สนับสนุน 50,000 บำท
บรรจุตรำสัญลักษณ์ผสู้ นับสนุนบนสื่อประชำสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. ป้ ำยไวนิลประชำสัมพันธ์งำนประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017 ในบริเวณจัดงำน
2. หน้ำเว็บหลักของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
3. บนหน้ำปกหนังสือรวบรวมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceedings) ของกำร
ประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
4. สิทธิ ์ VIP เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017 เพื่อรับของทีร่ ะลึกในงำนพิธเี ปิ ด
จำนวน 1 ท่ำน
5. พืน้ ทีบ่ ูธแสดงผลงำนหรือประชำสัมพันธ์ จำนวน 1 สิทธิ ์ **
สนับสนุน 30,000 บำท
1. บรรจุขอ้ มูลประชำสัมพันธ์ ขนำดกระดำษ A4 1 หน้ำสีในหนังสือรวบรวมบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceeding) ของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
โดย ผูจ้ ดั งำนสำมำรถประสำนงำนขอรับต้นฉบับข้อมูล 1 หน้ำสี A4 ได้จำก
คุณ........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.............................................
2. บรรจุเอกสำรประชำสัมพันธ์ในกระเป๋ ำซึ่งแจกให้ผเู้ ข้ำร่วมกำรประชุมทุกท่ำน โดยเอกสำร
ดังกล่ำวต้องมีขนำดไม่เกิน A4 จำนวนไม่เกิน 5 แผ่น ทัง้ นี้ ผูส้ นับสนุนต้องรับผิดชอบส่ง
เอกสำรมำยังผูจ้ ดั ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
3. หน้ำเว็บหลักของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
4. พืน้ ทีบ่ ูธแสดงผลงำนหรือประชำสัมพันธ์ จำนวน 1สิทธิ ์ **
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□

สนับสนุน 10,000 บำท

□

บรรจุขอ้ มูลประชำสัมพันธ์ ขนำดกระดำษ A4 1 หน้ำสีในหนังสือรวบรวมบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceeding) ของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
โดย ผูจ้ ดั งำนสำมำรถประสำนงำนขอรับต้นฉบับข้อมูล 1 หน้ำสี A4 (pdf หรือ tiff) ได้จำก
คุณ........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.............................................
□ ต้ องการสารองสิทธ์ พื ้นที่บูธแสดงผลงานหรื อประชาสัมพันธ์ **
สนับสนุน 2,000 บำท

□

บรรจุขอ้ มูลประชำสัมพันธ์ ขนำดกระดำษ A5 1 หน้ำสีในหนังสือรวบรวมบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic proceeding) ของกำรประชุมวิชำกำร ECTI-CON 2017
โดย ผูจ้ ดั งำนสำมำรถประสำนงำนขอรับต้นฉบับข้อมูล 1 หน้ำสี A5 (pdf หรือ tiff) ได้จำก
คุณ........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.............................................
□ ต้ องการสารองสิทธ์ พื ้นที่บูธแสดงผลงานหรื อประชาสัมพันธ์ **
สนับสนุน ................................................ บำท

□

สนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ ดังรำยกำรต่อไปนี้
1.........................................................................................จำนวน..............................
2.........................................................................................จำนวน..............................
3.........................................................................................จำนวน..............................
4.........................................................................................จำนวน..............................
5.........................................................................................จำนวน..............................
6.........................................................................................จำนวน..............................
7.........................................................................................จำนวน..............................
8.........................................................................................จำนวน..............................
9.........................................................................................จำนวน..............................

** พืน้ ทีบ่ ูธแสดงผลงำนหรือประชำสัมพันธ์ ทำงผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ ์ในกำรจัดสรรตำมสิทธิ ์ และลำดับกำรยืนยัน
ข้อมูลกำรใช้สทิ ธิและกำรส
ำรองสิทธ์
์

