สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT INSTITUTE
CODE: C«code»

แบบตอบรับ
งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
ภาษาไทย .........................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ .....................................................................................................................................................................................
ตําแหนง/ อาชีพ .................................................................องคกร/หนวยงาน/บริษัท............................................................................
สถานที่ติดตอ ................................................................................................................ เลขที่ .........................................................
ถนน ............................................................................................ แขวง/ตําบล...................................................................................
เขต/อําเภอ ........................................................จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ..........................................
โทรศัพท .........................................................................................โทรสาร .......................................................................................
อีเมล ………………………………………………………………………………………………………………………………….................
หองประชุมที่สนใจเขารวม *****เลือกไดเพียง 1 หอง ที่ทานสนใจเขารวมมากที่สุด*****
(โปรดอานรายละเอียดหัวขอการประชุมใน “กําหนดการ” กอนเลือก)
หองประชุม A
หองประชุม B
หองประชุม C
(ภาคประชาสังคม)
(ภาคราชการ)
(ภาคเอกชน)

หองบอรดรูม
(หองเรียน KM)

คลินิกใหคําปรึกษา: การจัดการความรู (รับไดชวงเวลาละ 20 คน) *****เลือกไดเพียง 1 หัวขอ / 1 วัน *****
วันแรก
วันที่สอง
1 ธ.ค. 48 (10.00 น. - 10.45 น.)
2 ธ.ค. 48 (15.30 น. - 16.15 น.)
KM Thesis
KM Thesis
เว็บบล็อก (Weblog)
เว็บบล็อก (Weblog)
Faci Service
Faci Service
คาใชจาย
พิเศษ*** ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ต.ค. 48 (วันนี้ - 15 ต.ค. 48)
ราคาพิเศษ 1,500 บาท (จากราคาปกติ 2,000 บาท)
ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พ.ย. 48 (16 ต.ค.48 - 1 พ.ย. 48) ราคาพิเศษ 1,700 บาท (จากราคาปกติ 2,000 บาท)
ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 1 พ.ย.48 (2 พ.ย. 48 - 15 พ.ย. 48) คิดราคาปกติ 2,000 บาท
*****หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 15 พ.ย. 48 (ราคารวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง)*****

(วิธีการชําระเงิน =>)

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT INSTITUTE
วิธีการชําระเงินคาลงทะเบียน
โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ชื่อบัญชี “กองทุนสนับสนุนการวิจัย-มหกรรม สคส.”
เลขที่บัญชี 007-0-01958-4
***** พรอมสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุลของทานใหชัดเจน พรอมระบุชื่อที่จะใชในการออกใบเสร็จรับเงิน
สงมาที่ โทรสาร 02 298 0057 และโปรดนําฉบับจริงมาแสดงวันลงทะเบียน*****
โปรดระบุขอมูลเพิ่มเติม
ประเภทอาหาร
ความตองการอืน่ ๆ

ธรรมดา
หองละหมาด

มังสวิรัติ

มุสลิม

รายละเอียดที่พัก
*****ผูเขารวมฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองและจองหองพักกับทางโรงแรมฯ โดยตรง โดยระบุวา เขารวมงานมหกรรมฯ
จะไดราคาพิเศษดานลาง มิฉะนั้นโรงแรมฯ จะคิดราคาเต็ม *****
* โรงแรมมิราเคิล แกรนด (Miracle Grand Convention Hotel)
=> หองคู 1,100 บาท/ คืน
=> หองเดี่ยว 1,200 บาท/ คืน
โทรศัพท 02 575 5599, 02 984 9009 ตอ แผนกสํารองหองพัก
* โรงแรมหลุยส ทาเวิรน (Louis’ Tavern)
=> หองคู 1,100 บาท/ คืน
=> หองเดี่ยว 1,100 บาท/ คืน
โทรศัพท 02 551 2191-9 ตอ แผนกสํารองหองพัก
* โรงแรมเอบินา เฮาส (Ebina House)
=> หองคู 900 บาท/ คืน
=> หองเดี่ยว 1,100 บาท/ คืน
โทรศัพท 02 973 4501-3 ตอ แผนกสํารองหองพัก

***มีบริการรถรับ-สงระหวางโรงแรม กับสถานที่จัดงาน (ตามกําหนดเวลา)***

โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548 หมายเลขโทรสาร 02 298 0057 หรือ
ติดตอผูประสานงาน: คุณดาราณี, คุณโสภณ หมายเลขโทรศัพท 02 298 0664-8 ตอ 332, 180 Email: daranee@trf.or.th,
sopon@trf.or.th

โปรดสํารองที่นั่งลวงหนา
รับจํานวนจํากัด ผูสมัครกอนมีสิทธิ์เลือกหัวขอที่สนใจกอน

*****ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียน*****

