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ประเภท
Diamond

อัตราค่าสนับสนุน
100,000 บาท









Gold

50,000 บาท










Silver

30,000 บาท









Bronze

10,000 บาท







สิทธิประโยชน์
นาเสนอผลิตภัณฑ์ในการประชุมวิชาการ ประมาณ 30 นาที
(คิดราคาเทียบเท่าผู้นาเสนอ 2 ผลงาน)
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทขึ้นเว็บไซต์ ME-NETT 32
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทที่ป้ายประชาสัมพันธ์หลัก (Backdrop) ขนาดใหญ่พิเศษ
โฆษณาบริษัท ขนาดเต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 4 สี กระดาษมัน) ในเล่ม Proceeding
บูธแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ ขนาด 4 x 2 เมตร
ห้องพักภายในโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จานวน 3 ห้อง 3 คืน (ห้องพักสาหรับ 2 คน)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับประทานอาหารทุกมื้อ จานวน 6 ท่าน
(คนละ 5,000 บาท)
ขึ้นรับโล่ และใบประกาศจากประธานจัดงานในพิธีเปิด
นาเสนอผลิตภัณฑ์ในการประชุมวิชาการ ประมาณ 15 นาที
(คิดราคาเทียบเท่าผู้นาเสนอ 1 ผลงาน)
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทขึ้นเว็บไซต์ ME-NETT 32
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทที่ป้ายประชาสัมพันธ์หลัก (Backdrop) ขนาดใหญ่
โฆษณาบริษัท ขนาดเต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 4 สี กระดาษมัน) ในเล่ม Proceeding
บูธแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ ขนาด 3 x 2 เมตร
ห้องพักภายในโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จานวน 2 ห้อง 3 คืน (ห้องพักสาหรับ 2 คน)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับประทานอาหารทุกมื้อ จานวน 4 ท่าน
(คนละ 5,000 บาท)
ขึ้นรับโล่ และใบประกาศจากประธานจัดงานในพิธีเปิด
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทขึ้นเว็บไซต์ ME-NETT 32
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทที่ป้ายประชาสัมพันธ์หลัก (Backdrop) ขนาดกลาง
โฆษณาบริษัท ขนาดครึ่งหน้ากระดาษ (พิมพ์ขาว-ดา กระดาษมัน)
ในเล่ม Proceeding
บูธแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 x 2 เมตร
ห้องพักภายในโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จานวน 1 ห้อง 3 คืน (ห้องพักสาหรับ 2 คน)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับประทานอาหารทุกมื้อ จานวน 2 ท่าน
(คนละ 5,000 บาท)
ขึ้นรับใบประกาศจากประธานจัดงานในพิธีเปิด
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทขึ้นเว็บไซต์ ME-NETT 32
ประชาสัมพันธ์ตราบริษัทที่ป้ายประชาสัมพันธ์หลัก (Backdrop) ขนาดเล็ก
โฆษณาบริษัท ขนาดครึ่งหน้ากระดาษ (พิมพ์ขาว-ดา) ในเล่ม Proceeding
ใบประกาศขอบพระคุณ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร

ใบตอบรับให้การสนับสนุน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

(The 32nd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand)

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..................
ชื่อนิติบุคคล.........................................................................................................................................................
ประเภทกิจการ....................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่..................อาคาร................................................ซอย...........................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล............................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.............................................
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน................................................................E-mail…………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้การสนับสนุน งบประมาณการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ดังต่อไปนี้
ประเภท
อัตราค่าสนับสนุน
อัตราค่าสนับสนุนกิจกรรม
 Diamond

100,000 บาท

 Gold

50,000 บาท

 Silver

30,000 บาท

 Bronze

10,000 บาท

จานวนเงินที่ต้องการสนับสนุน..................................บาท
(.......................................................................................)
จานวนเงินที่ต้องการสนับสนุน..................................บาท
(.......................................................................................)
จานวนเงินที่ต้องการสนับสนุน..................................บาท
(.......................................................................................)
จานวนเงินที่ต้องการสนับสนุน..................................บาท
(.......................................................................................)

วิธีการชาระเงิน :
โดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนมาที่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 301-0-70519-0 ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขา มทร.อีสาน ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" และขอความอนุเคราะห์ท่าน
ชาระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พร้อมส่งไฟล์รูปหรือไฟล์สแกนหลักฐานการชาระเงิน (Payment
Slip) หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับมาก่อนเพื่อยืนยันและรักษา
สิทธิประโยชน์ ของท่ านในการร่วมสนับสนุน งาน ME-NETT 2018 โดยท่านสามารถส่งเอกสารทั้ งหมดได้ ที่
Email : menett2018@gmail.com หรือติดต่อผู้ประสานงาน 082-8754785 (คุณพิมผกา ผู้ประสานงานด้าน
Sponsor ME-NETT 2018) 097-3348815 (รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม), 087-4474785 (ดร.พรสวรรค์ ทองใบ)
และ 086-8793120 (คุณขวัญดาว จารุวงค์วิทยา)
ลงชื่อ...............................................................
(......................................................................)
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร

