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*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบบันี ้(ไฟล์ Ms-word) ทาง  www.thaitimber.org ได้ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 

การประชาสัมพันธ์ : งานประชมุใหญ่สมาคมธุรกิจไม้ ประจําปี 2553, งาน Build Tech’11 และงาน Fair อ่ืนๆ, 

กิจกรรมการประชมุ การสมัมนาและการอบรมตา่งๆของสมาคมธุรกิจไม้, เวปไซต์ www.thaitimber.org 

รายละเอียดการจัดพมิพ์ : ไดเร็คทอร่ี สมาคมธุรกิจไม้ 2011-2012 (ขนาด A5: 13.97 x 20.96 ซม.)  

จํานวน 110 หน้าแบง่เป็นหน้า 4 สี จํานวน 64 หน้า และหน้า 1 สี จํานวน 56 หน้า จดัพิมพ์ จํานวน 1,000 เลม่ 

รายละเอียดการลงโฆษณา 

1. อตัราคา่ลงโฆษณาหน้าคูเ่ตม็หน้าส่ีสีขนาด A5 x 2 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 2 หน้า 15,000 บาท 

อตัราคา่ลงโฆษณาเตม็หน้าส่ีสีขนาด          A5 x 1 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 1 หน้า 10,000 บาท 

อตัราคา่ลงโฆษณาเตม็หน้าขาวดําขนาด     A5 x 1 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 1 หน้า  5,000 บาท 

2. โปรดสง่ใบแสดงความจํานงลงโฆษณามาท่ีโทรสาร 0-2330-8353  ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 นี ้

หรือตดิตอ่คณุกมลทิพย์ (ตา) ท่ีโทร. 0-2330-8352 

 

*หมายเหตุ - หากท่านเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้ และสมาคมพ่อค้าสง่ไม้ออกและสัง่เข้า) เพ่ือให้

การจดัทําไดเร็คทอร่ี ในครัง้นี ้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ท่านสมาชิก ในโอกาสนีข้อให้ท่านกรุณากรอกข้อมลู รายละเอียด

กิจการของท่านตามแบบฟอร์มแนบท้าย มิเช่นนัน้ทางคณะกรรมการฯ ขออนุญาตใช้ข้อมลูเดิมท่ีมีอยู่ในการลงใน

ไดเร็คทอร่ี ฉบบันี ้

ทางสมาคมธุรกิจไม้ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิก และผู้สนใจทกุท่าน จะพร้อมให้ความร่วมมือในครัง้นี ้เพ่ือ

พฒันาสมาคมฯ ให้แข็งแรง และร่วมมือกนัพฒันาวงการไม้ให้มีความก้าวหน้าและยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

   

                 นายจิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ 

       นายกสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 



*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบบันี ้(ไฟล์ Ms-word) ทาง  www.thaitimber.org ได้ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 

ลงชื่อ.................................................ผูแ้จง้ 

     (....................................................) 

วนัที.่.......เดอืน.......................พ.ศ. ........... 

ใบแสดงความจาํนงลงโฆษณาใน ไดเรค็ทอร่ี 2011-2012 สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

บริษัท/หจก.                                                                                                                                               .                        

เลขท่ี                         หมู ่                        ซอย                                             ถนน                                        .                        

ตําบล/แขวง                                             อําเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                     .                        

รหสัไปรษณีย์                      โทรศพัท์                                               โทรสาร                                                   .                       

E-mail:                                                                Website:                                                            . 

ชื่อบุคคลทีส่ามารถตดิต่อ / สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้                                                                                   .                       

มคีวามประสงคจ์ะลงโฆษณาไดเรค็ทอรี ่2011-2012      

   หน้าคู่ สี 4 สี    ขนาด A5 x 2 หน้า = 15,000 บาท จาํนวน .............คู ่เป็นเงนิ..............................บาท 
   หน้าเด่ียว 4 สี  ขนาด A5 x 1 หน้า = 10,000 บาท จาํนวน ...........หน้า เป็นเงนิ..............................บาท 
   หน้าขาวดาํ  ขนาด A5 x 1 หน้า = 5,000 บาท  จาํนวน ...........หน้า เป็นเงนิ..............................บาท 

รวมจาํนวนเงนิ (ตวัอกัษร................................................................................................................................) 

หมายเหต ุ    

1. โปรดสง่ใบแสดงความจาํนงลงโฆษณามาทีโ่ทรสาร 0-2330-8353  ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2554 น้ี 
หรอืตดิต่อคุณกมลทพิย ์(ตา) ทีโ่ทร. 0-2330-8352 

2. ภายหลงัจากแจง้ความจํานงในการลงโฆษณาแลว้ จะมเีจา้หน้าที่ประสานงานในส่วนของรายละเอยีดใน
การลงโฆษณาเพือ่ดาํเนินการจดัทาํอารต์เวริค์ ซึง่รายละเอยีดในการจดัทาํอารต์เวริค์  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคือ คุณปนัดดา (กอย) โทร. (086)-004-9212 และคุณธนพล (หน่ึง)  

โทร.  (089) -145-8284  

 

                                                                   

 

 



*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบบันี ้(ไฟล์ Ms-word) ทาง  www.thaitimber.org ได้ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 

เอกสารแจ้งข้อมลูสาํหรบัลงไดเรค็ทอร่ี สมาคมธรุกิจไม้ 2011-2012 
*เฉพาะสมาชกิสมาคมธุรกจิไมเ้ทา่นัน้ 

ช่ือกิจการ                                                                                                                                ..                .                         

ท่ีอยู ่เลขท่ี                         หมู ่                ซอย                                             ถนน                                        .                         

ตําบล/แขวง                                             อําเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                     .                        

รหสัไปรษณีย์                      โทรศพัท์                                               โทรสาร                                                   .                       

E-mail:                                                                Website:                                                            . 

เจา้ของกจิการ                                                                                    . 

ชื่อผูต้ดิต่อ …..                                                                                   . 

ผลติภณัฑ.์................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ    

1. โปรดสง่เอกสารฉบบัน้ีกลบัมา ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2554 ทางโทรสาร 0-2330-8353, 02-755-8397 
หรอื E-mail : tma.thailand@hotmail.com 

2. หากมขีอ้สงสยั กรณุาตดิต่อ คุณปนดัดา (กอย) โทร. (086)-004-9212 หรอื  
คุณธนพล (หน่ึง) โทร.  (089) -145-8284 


