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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ ๗
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนา จํานวน ๑ ฉบับ
๒. กําหนดการสัมมนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓. แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการสัมมนา
จํานวน ๑ ฉบับ
ด้วย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
จะจัด สัม มนาเครื อ ข่ า ยความร่ว มมือ สํา นัก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ทั่ว ประเทศไทย ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การบริหารและการบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค
ประเทศไทย ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้
เพื่อให้การสัมมนาสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการฯ ได้พิจารณา
เห็นว่าร้าน/บริษัท/หน่วยงาน ของท่านมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การดําเนินงาน และการให้บริการ
ของสํานั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี (ห้องสมุด) มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ทั่วประเทศ จึงขอเชิญร้าน/บริษั ท /
หน่วยงานของท่าน ร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง
จ.ลพบุรี ตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการสัมมนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๗๙๙๔๐๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการสัมมนาฯ และ
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน)
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสนับสนุน
การสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย
ครั้งที่ 7
เรื่อง “การบริหารและการบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0”
วันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
**********************************
ชื่อ ร้าน/บริษัท/หน่วยงาน....................................................................................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ.......................................................................................................ที่อยู่...............................................
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร................................................................................
E-mail.......................................................................Web site...........................................................................
ประเภทของผลิตภัณฑ์
..............................................................................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์
แสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ อัตรา 15,000 บาท ต่อ 1 ร้าน/บริษทั /หน่วยงาน (Booth) ตลอด
ระยะเวลา 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
สิทธิที่จะได้รับ
1) ขนาดพื้นทีอ่ อกร้าน 90 ซม. X 180 ซม. โต๊ะ 2 ตัว พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ตัว
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด
2) ป้ายชื่อร้าน/บริษัท/หน่วยงาน ผู้สนับสนุนบนเวที
(โปรดส่งชื่อร้าน และ LOGO ที่ E-mail: pitchayanan999@hotmail.com)
3) แสดง LOGO ร้าน/บริษัท/หน่วยงาน ในเว็บไซต์การจัดสัมมนาฯ บนผนังห้องสัมมนา
ในเอกสารประกอบการสัมมนา และบนป้ายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
4) แจกเอกสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ในกระเป๋าเอกสารของผู้เข้าร่วมสัมมนา
5) เกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน 1 ฉบับ
6) อาหารกลางวัน/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
อาหารเย็นในงานเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ จํานวน 2 ท่าน ต่อร้าน/บริษัท/หน่วยงาน
ต้องการบรรยายในห้องประชุมผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 15,000 บาท สําหรับระยะเวลาการ
บรรยาย 15 นาที
ต้องการบรรยายกับผู้เข้าร่วมสัมมนาบนเวที จํานวน 10,000 บาท สําหรับระยะเวลาการบรรยาย
15 นาที (ในช่วงเวลารับประทานอาหารว่าง)
ให้การสนับสนุนแบบให้เปล่า
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา จํานวน............................บาท
ของที่ระลึกสําหรับแจกผูล้ งทะเบียน จํานวน 120 ชิ้น ได้แก่ ............................................
ของที่ระลึกสําหรับการจับฉลากผู้โชคดี (Lucky Draw) ได้แก่...........................................
อื่นๆ ..................................................................................................................................

-2วัน เวลา สถานที่ร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสามารถติดตั้งนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ได้
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผังการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดส่งให้ทาง email ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
การส่งข้อมูลของร้าน/บริษทั /หน่วยงาน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของร้าน/บริษัท/หน่วยงาน ที่ต้องการร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ชื่อร้าน/บริษัท/หน่วยงาน ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานขนาดไม่ต่ํากว่า 250K ในรูปของ
ไฟล์ PNG หรือ JPG
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิ์ จํานวน 2 ท่าน
3. ชื่อหัวข้อการนําเสนอในห้องประชุมผู้อํานวยการฯ หรือบนเวทีผู้เข้าร่วมสัมมนา (ถ้ามี)
การส่งแบบตอบรับและการชําระเงิน
1. ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 036-422194 หรือ Line เบอร์โทร: 089-6922121
หรือ E-mail: pitchayanan999@hotmail.com
2. ชําระเงินค่าเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทางบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขา โรบินสัน ลพบุรี ชื่อบัญชี นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ เลขที่บัญชี 981-2-47659-8
3. ส่งหลักฐานการชําระเงินและรายละเอียดข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 15
มกราคม 2561
ออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รับใบเสร็จรับเงินที่จุดลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของที่ระลึกตามรายการที่
ระบุในการจัดสัมมนา ครั้งนี้
ลงชื่อ..............................................ผู้แทนร้าน/บริษัท/หน่วยงาน
(................................................)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง

