
 

ใบตอบรับการสนับสนุนจัดประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน า้  กรุงเทพฯ 
เรียน   นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหนง่……………………………..……..….. 
บริษัท ...................................................................................................................................... 
ยินดีให้การสนบัสนนุการจดัประชมุวิชาการฯ ดงัรายละเอียด ดงันี ้

    ๑. □ สนบัสนนุ Industry Symposium: ๔๕ นาท ี(กรุณาระบวุนัและเวลาท่ีต้องการ) 

□ วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ □ วนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ □ วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
                 เวลา………………………  เวลา………………………  เวลา………………………  

□   Package ผู้ เข้าฟัง ๓๐๐-๓๕๐ คน ห้อง (Mayfair Ballroom A B และ C) จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐

บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) สิทธิพิเศษท่ีทางบริษัทจะได้รับ มีดงันี ้บธู แสดงผลิตภณัฑ์ ๓ วนั จ านวน ๒ บธู 
ขนาดบธูกว้าง ๓ เมตร ลกึ ๒ เมตร สงู ๔ เมตร มีโต๊ะขนาด ๑.๘ เมตร ๒ ตวั เก้าอี ้๒ ตวั ปลัก๊ไฟ ๒ จดุ สามารถ
สง่ผู้ เข้าร่วมประชมุโดยไมต้่องเสียคา่ลงทะเบียน จ านวน ๒ คน 

    ๒.     □ แสดงผลิตภณัฑ์ ๓ วนั จ านวน ๑ บธู จ านวนเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
ขนาดบธูกว้าง ๓ เมตร ลกึ ๒ เมตร สงู ๔ เมตร มีโต๊ะขนาด ๑.๘ เมตร ๑ ตวั เก้าอี ้๒ ตวั ปลัก๊ไฟ ๑ จดุ  

    ๓. □ แสดงผลิตภณัฑ์ ๓ วนั จ านวน ๒ บธู จ านวนเงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  
ขนาดบธูกว้าง ๖ เมตร ลกึ ๒ เมตร สงู ๔ เมตร มีโต๊ะขนาด ๑.๘ เมตร ๒ ตวั เก้าอี ้๒ ตวั ปลัก๊ไฟ ๒ จดุ    

    ๔. □ แสดงผลิตภณัฑ์ ๓ วนั จ านวน ๓ บธู จ านวนเงนิ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
ขนาดบธูกว้าง ๙ เมตร ลกึ ๒ เมตร สงู ๔ เมตร มีโต๊ะขนาด ๑.๘ เมตร ๓ ตวั เก้าอี ้๓ ตวั ปลัก๊ไฟ ๒ จดุ 

๕.     □ สนบัสนนุการจดัท ากระเป๋าเอกสารในการประชมุฯ เป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐บาท (สองหม่ืนบาท 
 ถ้วน) พร้อมแนบโลโก้ 

    ๖.    □ สนบัสนนุการจดัประชมุวิชาการ เป็นจ านวนเงิน....................................…..............................บาท  
 (ตวัอกัษร…………………………..........................................................................................บาท) 

    ๗. □ สนบัสนนุทนุวิจยั TDA Award เป็นจ านวนเงิน ………………………………………….............บาท 
(ตวัอกัษร………………………………………………………….……………………...................บาท)    

       



 

 
ใบตอบรับการสนับสนุนจัดประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน า้  กรุงเทพฯ 

พร้อมนีไ้ด้    □ จา่ยเช็ค จ านวนเงิน...................................................................................................... บาท 
(ตวัอกัษร..................................................................................................................................…... บาท) 
□ โอนเงินเข้าบญัชี จ านวนเงิน........................................................................................................... บาท  
(ตวัอกัษร...................................................................................................................................…...บาท) 
ในนาม สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิวรัชโยธิน บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่  ๔๐๕-๗๙๑๙๔๒-๔  และแฟกซ์ ส าเนาการโอนเงินไปยงัสมาคมฯ ท่ีโทรสาร ๐๒-๙๓๙-๗๗๘๒ หรือ     
E-mail:thaidietetics@gmail.com หรือ E-mail: koogsisug@gmail.com ภายในวนัท่ี ๑๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หรือโอนเงินก่อน วนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓) โปรดแจ้งความจ านงมาลว่งหน้า 
และบริษัทมีความประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดพิมพ์/เขียนตวับรรจง) 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
                                               ลายเซ็น                 ……………………………………………............ 

        (……………………………………………………………….) 
วนัท่ี ……....... เดือน ………….….. พ.ศ ………… 
บริษัท ……………………………………………………………………………………..................................... 
ทีอยู…่………………………………………………………………………....................................................... 
โทรศพัท์ ................................................................  โทรสาร………………………………………………....... 
ช่ือ – นามสกลุผู้ประสานงาน……………………………………………………………….................................. 
โทรศพัท์  …………………………............ E-mail …………………………………………………………........ 
ผู้ประสานงานสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
คณุสงัวาล ศิริมงัคลาก ุล       โทร.  ๐๘๖-๖๐๙-๕๖๘๐ คณุดวงสมร สยูะศนุานนท์     โทร. ๐๘๓-๑๘๗-๓๗๓๔ 
คณุกหุลาบ แสงจงเจริญ        โทร.  ๐๘๖-๘๓๐-๙๔๔๙ 
ส านกังานสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย: โทรศพัท์ และโทรสาร ๐๒-๙๓๙๗๗๘๒ E-mail:thaidietetics@gmail.com 

mailto:thaidietetics@gmail.com

