
                                      โปรโมช่ันดีด๊ีๆๆๆ 
                    สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
          ลดค่าใช้สถานทีพ่เิศษ ส าหรับผู้จัดงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565 

                             เวลา 09.00 - 14.30 น. (กลางวนั) 

ล าดบั รายการ 

ห้องยูงทอง 1 พ้ืนท่ี 512 ต.ร.ม. (20-40 โตะ๊) 

หมายเหตุ 
อตัราปกต ิ

   โปรโมช่ัน ม.ค. 66 เป็นต้นไป โปรโมช่ัน พ.ค.-ธ.ค. 65 

จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์

1 บุคคลทัว่ไป 
45,000 18,000 25,000 12,600 17,500 •เฉพาะการจดังานตั้งแต่ 200-450 คน 

* ฟรี ค่าน าเขา้วงดนตรี 

* ฟรี ค่าเปิดขวดน าเขา้แอลกฮอล ์

* ฟรี ชุดหลัง่น ้าพระพุทธมนต ์

* บริการเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 09.00-14.30 น. 

* บริการระบบภาพและเสียงภายในหอ้งเท่านั้น 

* เกินเวลาท่ีก าหนด ค่าบริการเพิ่ม ชม.ละ 4,000บาท 

* กรณีน าไฟพาร์มาใชใ้นงาน 

  คิดค่าบริการไฟพา้เพิ่มจุดละ 3,000 บาท 

*ราคาสถานท่ีกลางวนัยงัไม่รวม Vat 7% * 

2 สมาชิกสมาคม 

คณจารย ์มธ. 

และบุคลากร มธ. 

45,000 15,000 21,600 10,500 15,120 

       

                                                                      เวลา 17.00-22.30น.(กลางคืน) 

ล าดบั รายการ 

ห้องยูงทอง 1 พ้ืนท่ี 512 ต.ร.ม. (20-40 โตะ๊) 

หมายเหตุ 
อตัราปกต ิ

   โปรโมช่ัน ม.ค. 66 เป็นต้นไป โปรโมช่ัน พ.ค.-ธ.ค. 65 

จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์

1 บุคคลทัว่ไป 
45,000 27,000 36,000 18,900 25,200 

•เฉพาะการจดังานตั้งแต่ 200-450 คน 

* ฟรี ค่าน าเขา้วงดนตรี 

* ฟรี ค่าเปิดขวดน าเขา้แอลกฮอล ์

* ฟรี ชุดหลัง่น ้าพระพุทธมนต ์

* บริการเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 17.00-22.30 น. 

* บริการระบบภาพและเสียงภายในหอ้งเท่านั้น 

* เกินเวลาท่ีก าหนด ค่าบริการเพิ่ม ชม.ละ 4,000 บาท 

* กรณีน าไฟพาร์มาใชใ้นงาน 

  คิดค่าบริการไฟพา้เพิ่มจุดละ 3,000 บาท 

*ราคาสถานท่ีกลางวนัยงัไม่รวม Vat 7% * 

2 สมาชิกสมาคม 

คณจารยม์ธ. 

และบุคลากร มธ. 

45,000 24,000 32,000 16,800 22,400 

       

                               สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  99 ซอยงามดูพล ี  ถนนพระราม 4  ทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กทม.10120 

ติดต่อ คุณนิจ 098-154-2942,คุณยุ้ย 098-4595442 หรือ 02-286-0861,02-679-8322 Fax  02-286-4194 
 



                         โปรโมช่ันใหม่ลดพิเศษสุดๆๆๆ 
                    สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
          ลดค่าใช้สถานที ่เฉพาะผู้จัดงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565 
                                    เวลา 09.00 - 14.30 น. (กลางวนั) 

ล าดบั รายการ 

ห้องยูงทอง 2 พื้นที ่168ต.ร.ม.(10 โต๊ะ) 

หมายเหตุ 
อตัราปกต ิ

   โปรโมช่ัน ม.ค. 66 เป็นต้นไป โปรโมช่ัน พ.ค.-ธ.ค. 65 

จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์

1 บุคคลทัว่ไป 
13,500 7,000 7,500 4,900 5,250 

* เฉพาะการจดังานไม่เกิน 100 คน 

* ฟรี ค่าน าเขา้วงดนตรี 

* ฟรี ค่าเปิดขวดน าเขา้แอลกฮอล ์

* ฟรี ชุดหลัง่น ้าพระพุทธมนต ์

* บริการเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 09.00-14.30 น. 

* บริการระบบภาพและเสียงภายในหอ้งเท่านั้น 

* เกินเวลาท่ีก าหนด ค่าบริการเพิ่ม ชม.ละ 3,000 บาท 

* กรณีน าไฟพาร์มาใชใ้นงาน 

  คิดค่าบริการไฟพา้เพิ่มจุดละ 3,000 บาท 

*ราคาสถานท่ีกลางวนัยงัไม่รวม Vat 7% * 

2 สมาชิกสมาคม 

คณจารย ์มธ. 

และบุคลากร มธ. 

13,500 5,500 6,500 3,850 4,550 

       

                                                                      เวลา 17.00-22.30น.(กลางคืน) 

ล าดบั รายการ 

ห้องยูงทอง 2 พื้นที ่168 ต.ร.ม.(10 - 15โต๊ะ) 

หมายเหตุ 
อตัราปกต ิ

   โปรโมช่ัน ม.ค. 66 เป็นต้นไป โปรโมช่ัน พ.ค.-ธ.ค. 65 
จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์ จนัทร์-พฤหสับดี ศุกร์-อาทิตย ์

1 บุคคลทัว่ไป 
13,500 9,000 11,000 6,300 7,700 

* เฉพาะการจดังานไม่เกิน 100 คน 

* ฟรี ค่าน าเขา้วงดนตรี 

* ฟรี ค่าเปิดขวดน าเขา้แอลกฮอล ์

* ฟรี ชุดหลัง่น ้าพระพุทธมนต ์

* บริการเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 17.00-22.30 น. 

* บริการระบบภาพและเสียงภายในหอ้งเท่านั้น 

* เกินเวลาท่ีก าหนด ค่าบริการเพิ่ม ชม.ละ 3,000 บาท 

* กรณีน าไฟพาร์มาใชใ้นงาน 

  คิดค่าบริการไฟพา้เพิ่มจุดละ 3,000 บาท 

*ราคาสถานท่ีกลางวนัยงัไม่รวม Vat 7% ** 

2 สมาชิกสมาคม 

คณจารยม์ธ. 

และบุคลากร มธ. 

13,500 8,000 9,500 5,600 6,650 

       

         

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  99 ซอยงามดูพล ี ถนนพระราม 4  ทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กทม.10120 

ติดต่อ คุณนิจ 098-154-2942,คุณยุ้ย 098-4595442  หรือ 02-286-0861,02-679-8322 Fax  02-286-4194 


