
 
 
 
 
 
 

Registration 
 

   

All blanks in the Registration form must be filled in. If any of them unfilled, the submission will not be completed. 

The e-mail address must be given as it will be the only way of communication between the Organising 

Committee and the participants. 

Registration Fees  

The registration fee includes: 8th IFDC attendance, a conference bag, abstract book, lunch and coffee/tea 

breaks, certificate of attendance, and conference dinner. 

>> สําหรับผูเขาประชมุชาวไทย 

 

 ผูเขาประชมุ ลงทะเบยีนภายใน  
วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ลงทะเบยีนระหวาง 
วนัที ่๑ สงิหาคม – ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๒ 

หนางาน 

 บุคคลทั่วไป สามพันบาท สามพันบาท สามพันหารอยบาท 
 นักศึกษา* หนึ่งพนัหารอยบาท หนึ่งพนัหารอยบาท หนึ่งพนัหารอยบาท 
 

• ตองแสดงหลักฐานรบัรองการเปนนักศึกษาจากประธานหลักสูตรของสาขาที่กําลังศกึษาอยู  อัตรานีไ้มรวมงานเลีย้งใน 

วันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

กรุณาลงทะเบยีนการประชมุในระบบ on-line เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลผูเขารวมประชุม  

       การจายคาลงทะเบยีน : กรุณาโอนเงนิเขาบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  

       ประเภทออมทรพัย สาขามหาวิทยาลยัมหิดล บัญชเีลขที่ 333-227834-3  

       ชื่อบัญชี 8TH INTERNATIONAL FOOD DATA CONFERENCE และ  

       Fax ใบโอนเงนิมาที่หมายเลขโทรสาร 02-441 9344 

Registration payment  

To confirm your participation in the 8th IFDC, the registration payment must be done online by major credit 

cards (until 15 September 2009). 

After the 15th September, the registration and/or payment will be received only on the first day of the 

Conference (must be previously authorised by the Organising Committee). 

A confirmation of registration will be sent to each registration on receipt of payment and to the e-mail address 

provided by the participant in the registration form. No confirmation will be sent before payment is received. 

Payment on site: only cash (American Dollar or Euro or Baht) and major credit cards will be accepted. No 

personal cheque will be accepted.  

 

 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/abstract/register.php
http://www.inmu.mahidol.ac.th/abstract/register.php


 
 

 
Financial assistance 

The Conference is organised on a self-supporting basis, so no financial assistance will be available. We 

encourage you to seek the necessary funding from your own institution/government or international 

organisations in your area. 

Cancellation of registration 

If written notification of cancellation is received before September 15th, 2009, 70% of the registration fee paid 

will be refunded after the Conference. No refunds will be made for cancellations after this date. 

If you have any queries……. please contact the Organising Committee at 8ifdc.mahidol@gmail.com

  

mailto:8ifdc.mahidol@gmail.com

