ที่ ศธ 0521.2.09/

สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000
30 พฤศจิกำยน 2559

เรื่อง ขอเชิญออกร้ำนจำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ
เรียน ผู้จัดกำรร้ำน/สำนักพิมพ์
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบฟอร์มแจ้งควำมประสงค์ออกร้ำนหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ
2. แผนผังบูธ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
มีกำหนดจัดโครงกำรงำนสัปดำห์หนังสือ JFK Book fair ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 20-24 กุมภำพันธ์ 2560 ณ
บริ เวณอำคำร 19มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ตำมแผนผังบูธ (เอกสำรแนบ 2) เพื่อเป็น
กิจ กรรมส่ ง เสริ มกำรอ่ำ น เปิ ด โลกทัศ น์ มุม มองกำรด ำรงชีวิ ตส ำหรับเยำวชน นั กเรี ยน นั กศึก ษำ อำจำรย์
บุ ค ลำกรและประชำชนทั่ ว ไป เพิ่ ม ช่ อ งทำงในกำรจัด หำทรั พ ยำกรสำรสนเทศของบรรณำรั ก ษ์ ฝ่ ำ ยพั ฒ นำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้จึงขอเชิญ สำนักพิมพ์/ บริษัท/ ร้ำนค้ำ
เข้ำร่วมออกร้ำนหนังสือในงำนดังกล่ำว โดยแจ้งควำมประสงค์ในแบบฟอร์มออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือพร้อมทั้ง
ชำระเงินค่ำบูธ (บูธละ 2,000 บำท) และค่ำขอโต๊ะเพิ่ม (ตัวละ 100บำท) โดยมีรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มแจ้ง
ควำมประสงค์ออกร้ำนหนังสือ(เอกสำรแนบ1)
ทั้งนี้ทำงหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดสรรงบประมำณให้อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถเสนอซื้อ
หนั ง สื อ ภำยในงำนนี้ ด้ ว ย หำกท่ ำ นต้ อ งกำรข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ สอบถำมได้ ที่ คุ ณ กุ ล วดี ทั พ ภะ
โทร. 0-7331-2131, 08-6956-6479 คุณนุสรำ โต๊ะเซะ โทร.0-7331-2131 ,09-5039-6240
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำร่วมออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือในงำน JFK Book Fair ครั้งที่ 10
ขอแสดงควำมนับถือ

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพดี ชัยสุขสันต์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
สำนักงำนเลขำ
โทรศัพท์ 0 7333 1300
โทรสำร 0 7333 3587

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ออกร้านหนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือ JFK BOOK FAIR ครั้งที่ 10 วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-----------------------------------------------ชื่อสำนักพิมพ์/ร้ำนค้ำ...........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ (นำย/นำง/นำงสำว).........................................................................ตำแหน่ง.............................
โทรศัพท์.............................โทรสำร...............................มือถือ....................................E-mail………….………….….
มีควำมยินดีเข้ำร่วมออกร้ำนหนังสือในโครงกำร JFK BOOK FAIR ครั้งที่ 10 วันที่ 20-24 กุมภำพันธ์
2560 ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ประเภทของสำนักพิมพ์/ บริษัท/ ร้ำนค้ำ
⃝ หนังสือวิชำกำรภำษำไทย
⃝ หนังสือวิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ
⃝ หนังสือทั่วไปภำษำไทย
⃝ หนังสือทั่วไปภำษำต่ำงประเทศ
⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................
2. ท่ำนต้องกำรจัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อประชำสัมพันธ์บริษัท (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
⃝ ต้องกำร
⃝ ไม่ต้องกำร
3. จองบูธจำนวน.....................บูธ (บูธละ 2,000 บำท)
4. ต้องกำรโต๊ะเพิ่มเติมจำนวน....................ตัว (ตัวละ 100 บำท)
5.รำยละเอียดในกำรออกใบเสร็จรับเงิน
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
รายละเอียดการจองบูธ
1. ค่ำบูธ บูธละ 2,000 บำท
2. บูธมีขนำด 3x4 เมตร โต๊ะ (ขนำด 75x150 ซ.ม.) 2 ตัว (หำกต้องกำรโต๊ะเพิ่มเติม ตัวละ 100 บำท)
เปิดจองบูธจำนวน 35 บูธ
3. ร้ำนค้ำ/ สำนักพิมพ์/ บริษัท ที่สนใจเข้ำร่วมออกร้ำนจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20-24
กุมภำพันธ์ 2560 ครบตำมกำหนด
4. ช่องทำงในกำรจองบูธ สำมำรถทำได้ 2 ช่องทำงดังนี้
4.1 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://tanee.oas.psu.ac.th/jfkbookfair
4.2 ผ่ำนแบบฟอร์มแจ้งควำมประสงค์ออกร้ำนหนังสือ
5. ชำระค่ำบูธได้ผ่ำนทำงกำรโอนเงิน
ธนำคำร
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำย่อย สงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี)
ชื่อบัญชี
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เลขบัญชี
704-224316-1

และส่งสำเนำกำรโอนเงินกลับมำที่สำนักวิทยบริกำร โทรสำรหมำยเลข 0-7333-3587 หรือ
E-Mail: kulwadee.t@psu.ac.th ภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2560
6. หอสมุดฯ จะแจ้งผลกำรจับฉลำกหมำยเลขบูธ ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ทำงเว็บไซต์หอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th/jfkbookfair
หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถำมได้ที่ คุณกุลวดี ทัพภะ โทร. 0-7331-2131,
08-6956-6479 คุณนุสรำ โต๊ะเซะ โทร.0-7331-2131 ,09-5039-6240

