EECON-38
แบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
สาหรับการลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม
กรณี ชาระเงิ นหลังวันที่กาหนด กรุณาแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้ าหน่ วยงานที่มีอานาจอนุมตั ิ งบประมาณ
1. ข้ อมูลทัว่ ไป (โปรดระบุขอ้ ความด้วยตัวบรรจง)
ตัวแทนผูล้ งทะเบียน ชื่อ – สกุล (โปรดระบุคานาหน้าชื่อ) ________________________________ โทรศัพท์ _______________
อีเมล __________________________________ หน่วยงาน _____________________________________________________
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38)
กรณีลงทะเบียนล่วงหน้ า :
[สิ้นสุ ดวันที่ 16 ตุลาคม 2558]
นิสิต / นักศึกษา
อาจารย์ / นักวิจยั / บุคคลทัว่ ไป
กรณีลงทะเบียนปกติ :
[ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2558]
นิสิต / นักศึกษา
อาจารย์ / นักวิจยั / บุคคลทัว่ ไป
กรณีลงทะเบียนหน้ างาน :
[ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558]
นิสิต / นักศึกษา
อาจารย์ / นักวิจยั / บุคคลทัว่ ไป

สมาชิก EEAAT

มิได้เป็ นสมาชิก EEAAT

2,000 บาท
3,500 บาท

3,000 บาท
4,500 บาท

สมาชิก EEAAT

มิได้เป็ นสมาชิก EEAAT

2,500 บาท
4,000 บาท

3,500 บาท
5,000 บาท

สมาชิก EEAAT

มิได้เป็ นสมาชิก EEAAT

3,000 บาท
4,500 บาท

4,000 บาท
5,500 บาท

จานวนบทความทีล่ งทะเบียน
บทความ
 จานวนผู้ลงทะเบียนทีน่ าเสนอบทความ [อาจารย์ / นักวิจยั / บุคคลทัว่ ไป]
 เป็ นสมาชิก EEAAT จานวน
ท่าน รวมเป็ นเงิน
 มิได้เป็ นสมาชิก EEAAT จานวน
ท่าน รวมเป็ นเงิน
 จานวนผู้ลงทะเบียนทีน่ าเสนอบทความ [นิสิต / นักศึกษา]
 เป็ นสมาชิก EEAAT จานวน
ท่าน รวมเป็ นเงิน
 มิได้เป็ นสมาชิก EEAAT จานวน
ท่าน รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. สาหรับผู้ลงทะเบียน กรุณาระบุขนาดเสื้อทีต่ ้ องการ (โปรดกาเครื่ องหมาย “” ลงในช่องสี่ เหลี่ยมหน้าขนาดเสื้ อที่ตอ้ งการ)
ตัว  L
ตัว  XL
ตัว  XXL
ตัว  XXXL
ตัว
ชาย  M
ตัว  M
ตัว  L
ตัว  XL
ตัว
หญิง  S
หมายเหตุ :
 อัตราค่าลงทะเบียนนี้ ครอบคลุมถึง USB Flash Drive ที่ บรรจุ Proceedings ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ 1 ชิ้น เอกสารรวม
บทคัดย่อ 1 เล่ม กระเป๋ า 1 ใบ เสื้ อที่ระลึกงาน EECON-38 ตามขนาดที่ระบุในข้อ 3. จานวน 1 ตัว และอาหารตลอดการประชุม
 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ http://eecon38.utcc.ac.th/
 อัตราค่าลงทะเบียนตามที่ระบุในข้อ 2. ใช้ ในกรณีทชี่ าระเงินค่ าลงทะเบียนแล้ วเสร็จภายในวันทีก่ าหนดเท่ านั้น

4. เอกสารการประชุมวิชาการในรู ปเล่ ม (Proceedings) [โปรดกาเครื่ องหมาย “” ลงในช่องสี่ เหลี่ยมหน้าตัวเลือก Proceedings ที่
ต้องการสัง่ ซื้อ]
 Proceedings เล่ม 1 (PW, GN) ราคาเล่มละ 750 บาท จานวน __________ เล่ม เป็ นเงิน ______________________ บาท
 Proceedings เล่ม 2 (PE, CM, CT, EL, DS, PH, BE, CP) ราคาเล่มละ 750 บาท จานวน ________ เล่ม เป็ นเงิน____________ บาท
5. ตัวเลือกเพิม่ เติม (หากต้องการสิ่ งเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดระบุรายละเอียด)
5.1 เสื้อทีร่ ะลึกงาน EECON-38 [ราคาตัวละ 400 บาท] จานวน______________ ตัว รวมเป็ นเงิน __________________ บาท
ชาย
หญิง

M
S

ตัว  L
ตัว  M

ตัว  XL
ตัว  L

ตัว  XXL
ตัว  XL

ตัว  XXXL
ตัว

ตัว

5.2 ค่ าลงทะเบียนสาหรับผู้ตดิ ตาม [อัตราท่านละ 1,500 บาท] จานวน _________ ท่าน รวมเป็ นเงิน ________________ บาท
(อัตรานี้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับ บัตรอาหาร, อาหารว่าง, Welcome Party, และ Banquet ตลอดการประชุม)
5.3 เข้าร่ วม “ล่ องเรือชมเมืองเก่ า” (Welcome Party) [โปรดกาเครื่ องหมาย “” ลงในช่องสี่ เหลี่ยมหน้าตัวเลือกที่ตอ้ งการ]
 สาหรับผู้ลงทะเบียน และ ผู้ติดตามที่ลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  ประสงค์เข้าร่ วม จานวน
 สาหรับผู้ติดตาม ที่มิได้ลงทะเบียน (ค่าใช้ จ่าย 400 บาทต่ อท่ าน)  ประสงค์เข้าร่ วม จานวน

ท่าน
 ไม่ประสงค์เข้าร่ วม
ท่าน รวมเป็ นเงิน
บาท

***ท่ านทีไ่ ม่ แสดงความประสงค์เข้ าร่ วม ถือว่ าสละสิทธิ เนื่องจากต้ องจองทีน่ ั่งในการ “ล่ องเรือชมเมืองเก่ า”
6. รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้น ( รวม ข้ อ 2., ข้ อ 4., ข้ อ 5.1, ข้ อ 5.2, และ ข้ อ 5.3 ) เป็ นเงิน _____________________________ บาท
7. ข้ อมูลทีต่ ้ องการให้ ระบุในใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุขอ้ ความด้วยตัวบรรจง)
ชื่อ – สกุล __________________________________ ชื่อหน่วยงาน ______________________________________________
่
ที่อยู_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ___________________________________________ โทรสาร___________________________________________
8. การชาระเงิน กรุ ณาชาระเงินโดยโอนเงิน ตามจานวนที่คานวณได้ในข้อ 6. ไปที่บญ
ั ชีธนาคารที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี้ หรื อชาระหน้า
งานตามเงื่อนไข
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้ วยขวาง
เลขทีบ่ ัญชี :
176 – 482843 – 8
ชื่อบัญชี :
EECON-38 REGISTERS
เมื่อโอนเงินเป็ นที่เรี ยบร้อย โปรดดาเนินการดังนี้
8.1 สแกนเอกสารดังต่อไปนี้ (ที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อย) เป็ นไฟล์ ในรู ปแบบ PDF
8.1.1 แบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ฉบับนี้ พร้อมกับผนึก หลักฐานการชาระเงิน (ในพื้นที่วา่ งที่กาหนด)
8.1.2 Copyright Transfer Form
8.1.3 Speaker’s Biography Form
8.2 นาส่ งไฟล์รูปแบบ PDF ของเอกสารทั้งหมดในข้อ 8.1.1 – 8.1.3 ไปที่อีเมล reg_eecon38@utcc.ac.th พร้อมระบุ ชื่อ –
สกุล และ หน่ วยงาน ของตัวแทนผู้ลงทะเบียน ในอีเมลนาส่ง เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
หมายเหตุ : หากผู้เขียนบทความมิได้ มานาเสนอบทความตามวันและเวลาที่กาหนด บทความนั้นจะถูกถอดถอนออกจากฐานข้ อมูล
และแจ้ งหนังสือรายงานต้ นสังกัด

 กรณีชาระเงินตามกาหนด :
ผนึกหลักฐานการชาระเงิน
 กรณีชาระหลังกาหนด สาหรับผู้ที่
ส่ งบทความ :
แ น บ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานที่ ส ามารถ
อนุมตั งิ บประมาณ

เอกสารแนบ 1 : บทความทีล่ งทะเบียน
(โปรดระบุด้วยตัวบรรจง)
หมายเหตุ : หากความยาวของช่องตารางไม่เพียงพอต่อการระบุขอ้ มูล สามารถระบุขอ้ มูลโดยใช้แถวตาราง (Row) มากกว่า 1 แถวตารางต่อ 1 บทความ

ลาดับ

Paper
ID

ชื่อบทความ
(หากมีความยาวเกินช่องตาราง สามารถใช้เครื่ องหมาย “ฯ” ได้)

ชื่อ – สกุล
ผู้ลงทะเบียนบทความ
(พร้อมคานาหน้าชื่อ)

หมายเลข
สมาชิก EEAAT

เอกสารแนบ 2 : รายนามผู้ติดตาม [อัตราท่านละ 1,500 บาท]
(โปรดระบุด้วยตัวบรรจง)

ลาดับ

ชื่อ – สกุล (พร้อมคานาหน้าชื่อ )

