
 

 
 
 

แบบขอใชบริการสวนประชาสัมพันธ 
โทรศัพท 4081-5  โทรสาร 4080  E-mail: pr@sut.ac.th

 
สวนที่ 1   สําหรับผูขอใชบริการ 
ช่ือ - สกุล______________________________ตําแหนง __________  ____________หนวยงาน_________________________ 
โทรศัพท ______________________ มือถือ _____________________ E-mail: ______________________________________ 
กิจกรรม /โครงการ______________________________________________________________________________________ 
วันที่_______________________เวลา_________________ สถานที่_______________________________________________ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (โปรดระบุ)                   เอกสารแนบ               จัดสงใหทาง Email: pr@sut.ac.th   
ขอความ______________________________________________________________ 
 

ความประสงคในการขอใชบริการโฆษณาประชาสัมพันธ 
1.  งานขาวและสื่อส่ิงพิมพ  
               ขาวรายวัน ขาวเผยแพรสื่อมวลชน  มทส สาร (ราย 2 เดือน) 
               แผนพับประชาสัมพันธ แผนปลิว  โปสเตอร 
               อินเทอรเน็ต : Banner ใหญ ขนาด  837 x 386 Pixels บนโฮมเพจหนาแรก  

    (สงวนไวเฉพาะกิจกรรมสําคัญของ มทส.)     

  Banner เล็กบนหนาหลัก ขนาด 374 x 202 Pixels     
 Banner เล็กขนาด 100x100 Pixels 
 Link ขาวเดน URL:__________________________________________________ 
 Link ขาวท่ัวไป  URL:________________________________________________ 
 ปรับเปลี่ยน / แกไข Link  URL:_________________________________________ 
     อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________________ 
 

2.  งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
         วิทยุกระจายเสยีง:    สถานีวิทยุกระจายเสียง มทส. FM 99.50 MHz       สถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น      
  สปอตวิทยุ 
          วิทยุโทรทัศน:       สถานีวิทยุโทรทัศนสวนกลาง -ทองถิ่น - เคเบ้ิลทีวี   สปอตโทรทัศน 
           อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________ 
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3.  งานนิทรรศการ ตอนรับ และธุรการ 
     จุดติดตั้งปายประชาสัมพันธ   (ขออนุญาตติดตั้งที่สวนประชาสัมพันธเพื่อบริหารจัดการเวลาในการติดต้ัง  

      และโปรดขอใชบริการติดตั้งท่ีสวนอาคารสถานที่) 

             ภายนอก  ขนาด 5x12.7 เมตร (แยกหนองปรู)  ขนาด 3.5x6.2 เมตร (แยกหนองปรู)   
            ขนาด 3.5x6.2 เมตร (ประตู 2)            ขนาด 12x22 เมตร (ริมถนนมติรภาพ อ.สีค้ิว ) 
             ภายใน     ขนาด 3.6x7.2 เมตร (สี่แยกประตู 1 จํานวน 2 ปาย)   

ขนาด 2.4x7.2 เมตร (สามแยกไปอาคารเรียนรวม)    
           ขนาด 3.6x7.2 เมตร (ทางเขา S1)   ขนาด 2.4x7.2 เมตร (ทางเขา S13)   
           ปายโปสเตอรแขวนทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร ขนาด 55x75 ซม. (แขวนหนา-หลัง 8 จุด 16 แผน) 
   ขนาด 1.6x3.6 เมตร (บอรดดานหนา สปส.) 
           ปายอิเล็กทรอนกิส  ปาย LCD ขนาด 1024x800 Pixels (ดานหนา สปส.)      

ปายไฟฟา (ตัวอักษรวิง่ สี่แยกประตู 1) 
                                             ขอความ_____________________________ 
           บอรดนิทรรศการ   
 การตอนรับแขกเยี่ยมชม มทส.   
 

4.  บริการอื่น ๆ  
            ปฎิทินกิจกรรม              พิธีกร                   บันทึกภาพกิจกรรม                  เชิญสื่อมวลชน                  

บริการคนหาภาพ        พิมพสี  ขนาด A4 จํานวน ............... แผน   ขนาด  A3 จํานวน...............แผน          
 ยืมอุปกรณ                  อื่นๆ  

            (โปรดระบุ) __________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

***กรุณาแจงความประสงคลวงหนา 3 วัน*** 

 
 
 
           ลงช่ือ________________________ผูขอใชบริการ             ลงช่ือ________________________ผูรับรอง 
                    (_______________________)                             (_______________________) 
          ตําแหนง______________________       ตําแหนง______________________ 

  _______/_______/_______       _______/_______/_______ 
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