
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่
โทร. 02 301 1091, Fax 02 301 1439 
Email: ybf@ybf.premier.co.th
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อสินค้าได้ที่
www.yuvabadhanafoundation.org/สินค้าเพื่อการกุศล

เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิยุวพัฒน์”

• กรุณาส่งไฟล์โลโก้ (AI) หรือตัวอย่างที่ชัดเจนของโลโก้ ชื่อ-ท่ีอยู่ บริษัท
  มาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail 
• กำหนดตรวจ Artwork ภายใน 7 วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อ,
  ไฟล์ หรือตัวอย่างโลโก้ และ ท่ีอยู่บริษัท 
• ส่งสินค้าหลังอนุมัติ Artwork แล้ว ภายใน 14 วัน
  (ต่างจังหวัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ คิดค่าส่งตามน้ำหนัก) 
• กรณีลูกค้ารายใหม่ กรุณามัดจำ 30% ของยอดการสั่งซื้อ ก่อนผลิตสินค้า
• กรณีลูกค้ารายใหม่ กรุณาชำระเงิน ณ วันที่ส่งสินค้า

ซื้อการ์ดอวยพรจำนวน 600 ใบขึ้นไป: 
สั่งพิมพ์์ชื่อ ท่ีอยู่ คำอวยพร โลโก้บริษัทฯ ในการ์ดและหน้าซอง ให้ฟรี (1 สี)

YBF 001 - ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2562

  - ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2562 

    (สั่งพิมพ์โลโก้บริษัท 1 สี)

95.- 85.- 80.-

สอบถามราคา

ปฏิทิน ปี 2561 ขนาด 8.2 x 8.2 น้ิว

YBF 002 - ลายมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม

YBF 003 - ลายตลาดสดยามเช้า (ไก่)

YBF 004 - ลายมาช่วยกันปลูกต้นไม้

YBF 005 - ลายชีวิตกับธรรมชาติ

YBF 006 - ลายร่วมแรงร่วมใจ
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20.-

20.-
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14.-

14.-  

การ์ดอวยพร (พร้อมซองขาว)
ขนาด 5x7 น้ิว 

รายการสินค้า

“พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน”

ราคา (บาท) ปริมาณ
การสั่งซื้อ

(ชิ้น)

รวม
จำนวนเงิน

(บาท)

รวม
จำนวนเงิน

(บาท)

1 ชิ้น 100-599 ชิ้น 600-999 ชิ้น

150.-

250.-

120.-

  35.-

PK 001 - แก้วน้ำปันกัน

PK 002 - กระเป๋า P7

PK 003 - กระเป๋าโบว์ยิ้ม

PK 004 - กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ (สีดำ)

กระเป๋าปันกัน

สินค้า “ปันกัน” ราคา ปริมาณการสั่งซื้อ

สอบถามราคา
YBF 007 - สมุดฉีก ขนาด 3.5 x 3.5 นิ้ว

ชุดสมุดฉีก (6 เล่ม / ชุด)

รายการสินค้า

“พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน”
ราคา (บาท) ปริมาณ

การสั่งซื้อ

(ชิ้น)

รวม
จำนวนเงิน

(บาท)1 ชิ้น 100-599 ชิ้น 600-999 ชิ้น

120.-

199.-

199.-

199.-

199.-

S
รอบอก
36 นิ้ว

M
รอบอก
38 นิ้ว

L
รอบอก
42 นิ้ว

XL
รอบอก
44 นิ้ว

เสื้อยืดยุวพัฒน์

S
รอบอก
38 นิ้ว

XS
รอบอก
36 นิ้ว

M
รอบอก
40 นิ้ว

L
รอบอก
42 นิ้ว

XL
รอบอก
44 นิ้ว

XXL
รอบอก
46 นิ้ว

XXXL
รอบอก
48 นิ้ว

เสื้อยืดยุวพัฒน์

YBF 008 - ลาย Learn (สีน้ำเงินอมม่วง)

YBF 009 - ลาย Love (สีเขียวอมฟ้า)

YBF 010 - ลาย Give (สีขาว)

YBF 011 - ลาย Be Someone's (สีน้ำเงินเข้ม)

รวมยอดสั่งซื้อทั้งหมดเปนจํานวนเงิน (บาท)

การชำระเงิน:
     โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยุวพัฒน์
     ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
     เลขที่ 095-2-15120-7

ชมสินคาการกุศลทั้งหมด

มูลนิธิยุวพัฒน
ใหอนาคตกับผูที่เปนอนาคตของประเทศไทย

www.yuvabadhanafoundation.org
yuvabadhana
มูลนิธิยุวพัฒน์
ID : @BOS9702T

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่

Facebook Line@

YBF 012 - ลาย RUN BABY RUN (สีขาว)

YBF 013 - ลาย RUN BABY RUN (สีเทา)

199.-

199.-

ไม่มีไซส์

ไม่มีไซส์ ไม่มีไซส์ ไม่มีไซส์

ไม่มีไซส์


