
          
  

หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การออกกําลังกายและการกีฬา  
ร�วมกับ การกีฬาแห�งประเทศไทย และ 

กลุ�มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การออกกําลังกายและการกีฬา 
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง “Ergogenic Aids and Nutritional 
Supplements for Health and Sports” 

วันท่ี 20-23 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด�คอนเวนช่ันเซนเตอร� จังหวัดขอนแก�น 

 
 

รายละเอียด และ แบบฟอร�มแจMงความจํานงใหMการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 
1. Golden Booth ราคา 50,000 บาท พรMอมปล๊ักต�อ 1 อัน และ โตTะ เกMาอ้ี และบอร�ด อย�างละ 2 ตัว 

� สิทธิท่ีได
รับ 
- บูธจัดแสดงสินค
า ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร จํานวน 1 บูธ  
- สิทธิผู
เข
าร�วมประชุม จํานวน 2 ท�าน 
- การแสดงโลโก
ของบริษัทหรือโลโก
ของผลิตภัณฑ/ในห
องประชุม และใน website 

การประชุม จํานวน 1 โลโก
 โดยบริษัทจะต
องส�งโลโก
ท่ีออกแบบมาเรียบร
อยพร
อม
ท่ีจะมาแสดงให
กับคณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การโฆษณาบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ ขนาด 1 หน
ากระดาษในเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยบริษัทจะต
องส�งเอกสารเก่ียวกับบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ท่ีพร
อมจะใส�ใน
เอกสารประกอบให
กับคณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การประกาศผู
สนับสนุนการประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการในช�วงอาหารว�าง
และอาหารกลางวัน 

- การจัด Lunch Symposium ซ่ึงไม�รวมค�าวิทยากร เอกสารประกอบการประชุม 
และอาหารกลางวัน โดยหัวข
อและวิทยากรจะต
องได
รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดงานประชุม  

 
 

2. Silver Booth ราคา 30,000 บาท พรMอมปล๊ักต�อ 1 อัน และ โตTะ เกMาอ้ี และบอร�ด อย�างละ 2 ตัว 
� สิทธิท่ีได
รับ 
- บูธจัดแสดงสินค
า ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร จํานวน 1 บูธ  
- สิทธิผู
เข
าร�วมประชุม จํานวน 1 ท�าน 



- การแสดงโลโก
ของบริษัทหรือโลโก
ของผลิตภัณฑ/ใน website การประชุม จํานวน 
1 โลโก
 โดยบริษัทจะต
องส�งโลโก
ท่ีออกแบบมาเรียบร
อยพร
อมท่ีจะมาแสดงให
กับ
คณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การโฆษณาบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ ขนาด 1 หน
ากระดาษในเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยบริษัทจะต
องส�งเอกสารเก่ียวกับบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ท่ีพร
อมจะใส�ใน
เอกสารประกอบให
กับคณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การประกาศผู
สนับสนุนการประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการในช�วงอาหารว�าง
และอาหารกลางวัน 

 
3. Bronze Booth ราคา 20,000 บาท พรMอมปล๊ักต�อ 1 อัน โตTะและบอร�ดอย�างละ 1 ตัว และเกMาอ้ี  2 

ตัว 
� สิทธิท่ีได
รับ 
- บูธจัดแสดงสินค
า ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร จํานวน 1 บูธ  
- การแสดงโลโก
ของบริษัทหรือโลโก
ของผลิตภัณฑ/ใน website การประชุม จํานวน 

1 โลโก
 โดยบริษัทจะต
องส�งโลโก
ท่ีออกแบบมาเรียบร
อยพร
อมท่ีจะมาแสดงให
กับ
คณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การโฆษณาบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ ขนาด 1 หน
ากระดาษในเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยบริษัทจะต
องส�งเอกสารเก่ียวกับบริษัทรวมท้ังผลิตภัณฑ/ท่ีพร
อมจะใส�ใน
เอกสารประกอบให
กับคณะกรรมการจัดงานประชุม 

- การประกาศผู
สนับสนุนการประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการในช�วงอาหารว�าง
และอาหารกลางวัน 
 

4. โฆษณาในเอกสารประกอบการประชุม ราคา  3,000  บาท 
 

สอบถามเพ่ิมเติมไดMท่ี 
 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน� 
 กลุ�มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การออกกําลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 โทร 089-7108584, 043–63185      E-mail: naruemon.leelayuwat@gmail.com 



แบบฟอร�มแจMงความจํานงใหMการสนับสนุน 
บริษัท................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู�..................................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................................  
โทรศัพท/............................................โทรสาร.......................................E-mail……………….……………………………. 
มีความประสงค/สนับสนุนจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for 
Health and Sports” ของหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร/การออกกําลังกายและการกีฬา ร�วมกับ การกีฬาแห�ง
ประเทศไทย และ กลุ�มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร/การออกกําลังกายและการกีฬา ดังนี้: 
 

1. Golden Booth     ราคา 50,000 บาท 
2. Silver Booth        ราคา 30,000 บาท 
3. Bronze Booth      ราคา 20,000 บาท 
4. โฆษณาในเอกสารประกอบการประชุม  ราคา   3,000 บาท 

 
วิธีการชําระเงิน 
 
      เงินสด  จํานวน............................................ บาท (......................................................................) 
 

   เช็คส่ังจ�ายในนาม  “กลุ�มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การออกกําลังกายและการกีฬา”  
  จํานวน......................................................บาท (......................................................................) 
  กรุณาส�งเช็คไปท่ี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น อ.เมือง จ.ขอนแก�น 
40002 
   โอนเงิน เขMาบัญชี “กลุ�มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การออกกําลังกายและการกีฬา”  
  บัญชีเลขท่ี 551-418994-8 ธนาคาร ไทยพาณิชย� ประเภท ออมทรัพย�  
  จํานวน............................................................บาท   
(......................................................................) 

  กรุณาส�งโทรสารใบโอนเงินไปท่ี 043-348394 
 

...........................................................ลายมือช่ือ 
(………………………………………………….) 


