
ข�อมูลและสถิติโดยสังเขป

การแข�งขันสองนัด
การแข�งขันคร�กเก็ตประเภท Gully

ในรูปแบบ T10

กิจกรรม
งานเลี้ยงต�อนรับ

การแข�งขันโดยคนดัง 2 นัด 
งานเลี้ยงหลังพิธ�การกับคนดัง

สถานที่
กรุงเทพมหานคร
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ซูเรช ไรน�า
เออร�ฟาน ปาทาน
ฮาร�บาจาน ซิงห�
ยูเซฟ ปาทาน

 

ร�วมกับ…
รัฐบาลไทย

การระดมทุน
เพื่อ…

เพื่อสนับสนุนมูลนิธ�กราเซียไรน�า (GRF) 
ซึ่งรับหน�าที่ช�วยเหลือผู�หญิงในกลุ�มเปราะบาง

ไลฟ�สตร�ม
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ด�านการสนับสนุนการตลาด
 กิจกรรมการกุศล

อย�างเป�นทางการ
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เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตช่ือดังจากต�างประเทศ
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ขอเชิญร�วมกิจกรรมการตลาดของคุณเข�ากับ 
WTF เลเจนส� คริกเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565…

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

โดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย หนึ่งในแพลตฟอร�ม
 

การมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชีย
ดึงดูดแฟน ๆ นับล�าน

WTF เลเจนส� คริกเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565
วันที่ รอการยืนยัน กุมภาพันธ� - กรุงเทพมหานคร
การแข�งขัน WTF เลเจนส� คริกเก็ต แมทช� ประเทศไทย จะจัดขึ้นเป�นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในวันที่ รอการยืนยัน กุมภาพันธ� 2565

ที่ต�องเรียกงานนี้ว�าเทศกาลกีฬาคริกเก็ต เนื่องจากงานนี้จะสามารถดึงดูดแฟนกีฬาหลายพันคน และจะมีนักกีฬาคริกเก็ตอาชีพชื่อดังระดับโลกทั้งชายและหญิงจากออสเตรเลีย
อังกฤษ อินเดีย แอฟริกาใต� และศรีลังกา มาร�วมในงานด�วย

งานนี้จัดโดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) ซึ่งเป�นหนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชีย ภายใต�ความร�วมมือกับรัฐบาลไทย งานนี้จัดขึ้นโดย
หวังจะให�แฟนกีฬาไม�ว�าจะเป�นชายและหญิงทั่วประเทศไทย ได�รู�จักและเริ่มหันมาให�ความสนใจในกีฬาคริกเก็ตมากขึ้น พร�อมทั้งนําเสนอให�พวกเขาได�รู�จักกับตลาดใหม� ๆ
เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ ตลอดจนส�งเสริมความหลากหลายและความเท�าเทียมกันผ�านกีฬา

เทศกาล WTF เลเจนส� คริกเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 จะได�รับการถ�ายทอดสดไปสู�ผู�ชมที่ชอบดูกีฬาหลายล�านคนผ�านแอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media)
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- ผู�สนับสนุนหลัก จำนวน 1 ราย ซึ่งมีสิทธ�ในการมีชื่อร�วมกับชื่องาน
- ผู�สนับสนุนการนำเสนอ จำนวน 1 ราย ซึ่งมีสิทธ�ในการมีชื่อร�วมกับชื่องาน

ระดับที่ 2: ผู�สนับสนุนการจัดงานและพันธมิตรอย�างเป�นทางการ
- ผู�สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 1 ราย หร�อมากกว�า ซึ่งมีสิทธ�ในการจัดงาน
- พันธมิตรอย�างเป�นทางการ จำนวน 6 ราย ซึ่งมาจากธุรกิจที่ไม�ได�เป�นคู�แข�งกัน

ระดับที่ 3: ผู�จัดหาสินค�าและบร�การอย�างเป�นทางการ และสื่อพันธมิตร
- ผู�จัดหาสินค�าและบร�การอย�างเป�นทางการ จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินค�าและบร�การที่จำเป�นสำหรับงาน
- สื่อพันธมิตร จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและงานบรรณาธ�การเพื่อการประชาสัมพันธ�งาน

แพ็คเกจการโฆษณาและการใช�พื้นที่รับรองลูกค�า
- พร�อมจัดให�ตามความประสงค�ของผู�สนับสนุน

สายการบิน

แอลกอฮอล�

ความงาม

การสื่อสาร

เคร�่องสำอาง

บร�การทางการเง�น

แฟชั่น

โรงแรมและบร�การ

ประกันภัย

อัญมณี

กระเป�าเดินทาง

ว�ถีชีว�ตของคนมีระดับ

บร�การตามสายอาชีพ

อสังหาร�มทรัพย�

ความปลอดภับ

การท�องเที่ยวเชิงกีฬา

เทคโนโลยี

ขนส�ง

นาิกา

บร�การเว็บ

COMMERCIAL SPONSORSHIP & PARTNERSHIP MARKETING OPPORTUNITIES

A CARNIVAL OF CRICKET FEATURING WORLD FAMOUS FORMER INTERNATIONAL PLAYERS

PACKAGES
We have a number of commercial sponsorship and partnership opportunities for  
businesses to get involved with WTF LEGENDS CRICKET MATCH THAILAND 2021…

TIER 1: TITLE & PRESENTING SPONSORS
- One Title Sponsor with naming rights to the event 
- One Presenting Sponsor with naming rights to the event 

TIER 2: HOST SPONSOR & OFFICIAL PARTNERS
- One or more Host Sponsor / s with hosting rights to the event
- Up to six Official Partners from non-competing categories

TIER 3: OFFICIAL SUPPLIERS & MEDIA PARTNERS
- Up to 10 Official Suppliers providing goods and services essential to the event
- Up to 10 Media Partners providing advertising and guaranteed editorial essential to the event

ADVERTISING AND HOSPITALITY PACKAGES 
- Available on request

WHO SHOULD SPONSOR?
WTF LEGENDS CRICKET MATCH THAILAND 2021 is a great opportunity for businesses to  
associate with a cause related marketing, celebrity event and is a perfect match for businesses  
in the following sectors...

Airlines Financial Services Luggage Sports Tourism

Alcohol Fashion Luxury Technology

Beauty Hotels & Hotel Services Professional Services Transport

Communications Insurance Property Watches

Cosmetics Jewellery Security Web-based Services

2 www.wtfsports.io
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แพ็คเกจสำหรับการสนับสนุน
เราขอเสนอโอกาสทางธุรกิจในการสนับสนุนและร�วมเป�นพันธมิตรกับงาน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565…

ระดับที่ 1: ผู�สนับสนุนหลักและผู�สนับสนุนการนำเสนอ

ธุรกิจใดควรเข�าร�วมสนับสนุน
WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 ถือเป�นโอกาสพิเศษสำหรับธุรกิจที่จะร�วมผนวกแบรนด�เข�ากับการตลาด
เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ตลอดจนร�วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้นเราจ�งแนะนำให�ภาคธุรกิจดังต�อไปนี้เข�าร�วมการสนับสนุน…

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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การส�งเสร�มภาพลักษณ� - ผ�านเทศกาลคร�กเก็ตร�วมกับบุคคล

ที่มีชื่อเสียง

การประชาสัมพันธ�แบรนด� - ส�งเสร�มการรับรู�แบรนด�โดยการ
ประชาสัมพันธ�สินค�าและบร�การผ�านงาน

เป�าหมายการพัฒนาโลกของสหประชาชาติ - ส�งเสร�มการ
ยอมรับในคุณค�าของมนุษย�ที่มีความหลากหลายและเท�าเทียมกัน ตลอดจน
ส�งเสร�มว�ถีชีว�ตของคนมีสุขภาพดีผ�านกีฬาคร�กเก็ต

การรับรองกลุ�มเป�าหมาย - ช�วยให�กลุ�มเป�าหมายทั้งในและนอก
องค�กรได�รับประสบการณ�บันเทิง

การตลาดเชิงประสบการณ� - เข�าถึงผู�เข�าชมการแข�งขันมากกว�า
5,000 คน และผู�รับชมทางบ�านผ�านการถ�ายทอดสดอีกหลายล�านคน

การตลาดแบบบูรณาการ - ด�วยการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อทั่วโลก

การสร�างเคร�อข�าย - กับผู�นำทางธุรกิจ

สิทธ�ประโยชน�
แพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนมาพร�อมกับประโยชน�ทางการประชาสัมพันธ�
ท่ีหลากหลาย ดังน้ี

• สิทธ�ด�านการเป�นผลิตภัณฑ�ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธ�์ในการตั้งชื่อ
• สิทธ�ด�านการประชาสัมพันธ�แบรนด�และทรัพย�สินทางป�ญญา
• สิทธ�ด�านการใช�พื้นที่สื่อ การส�งเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ�
• สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม
• สิทธ�ในการทำการตลาดเชิงประสบการณ�
• สิทธ�ด�านการรับรองลูกค�าและการสร�างเคร�อข�าย
• สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑ�ส�งเสร�มการขาย

เราได�ออกแบบแพ็คเกจการสนับสนุนอย�างครบครัน เพื่อช�วยเสร�มสร�าง
โอกาสให�องค�กรได�ประชาสัมพันธ�แบรนด� และสร�างเคร�อข�ายไปพร�อม ๆ กัน 
ดังนี้

• การสร�างฐานลูกค�าใหม�
• การประชาสัมพันธ�ผ�านแคมเปญการตลาดระดับโลก
• การเข�าถึงเคร�อข�ายพิเศษ
• การประชาสัมพันธ�พันธมิตรในฐานะผู�นำธุรกิจในอุตสาหกรรมของตน
• การพัฒนาภาพลักษณ�องค�กรและการประชาสัมพันธ�แบรนด�
• การสร�างมูลค�าเพิ�มให�แคมเปญการตลาดของแบรนด�
• การเป�ดช�องทางตรงเพื่อเข�าถึงตลาดเป�าหมาย

THAILAND 2565

เหตุใดจ�งควรร�วมสนับสนุน
ในการร�วมสนับสนุน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565
ผู�สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจจะได�รับสิทธ�ประโยชน�ดังนี้

องค�กรที่สนับสนุน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 จะได�รับภาพลักษณ�
ในคุณค�าต�อไปนี้ ความมุ�งมั่น ความหลากหลาย ความเท�าเทียม การเป�นส�วนหนึ่งใน
กิจกรรมบุกเบิกและสร�างประวัติศาสตร�ที่สําคัญ การทําเร�่องตื่นเต�น การแข�งขัน
ความเป�นมืออาชีพ การออกไปสัมผัสโลกกว�าง และการกีฬา

การร�วมสนับสนุนงาน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 นอกจาก
จะช�วยให�ผู�สนับสนุนได�ประชาสัมพันธ�สินค�าและบร�การไปยังกลุ�มเป�าหมายและ
บุคคลผู�มีส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล�ว ยังเป�นเคร�่องยืนยันว�า
ผู�สนับสนุนคือผู�นําตัวจร�งในตลาดของตนอีกด�วย

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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การแข�งขันโดยผู�เล�นระดับตำนาน

ประเภทและรูปแบบการแข�งขัน
ใช�การแข�งขันคร�กเก็ตประเภท “gully” โดยใช�การแข�งขันภายใต�
กติกา T10 ซ่ึงจัดแข�งขัน 2 นัดต�อวัน ใช�เวลาประมาณ 5-6 ช่ัวโมง 

แต�ละทีมใช�ผู�เล�น จำนวน 7 คน กัปตัน จำนวน 2 คน 
จะทำหน�าท่ีคัดเลือกผู�เล�นจากรายช่ืออดีตนักกีฬาคร�กเก็ตนานาชาติท่ัวโลก 

ซ่ึงท้ังหมดประกอบด�วย
ผู�ชาย จำนวน 10 คน และผู�หญิง จำนวน 4 คน

คำอธ�บายกติกา T10
คร�กเก็ต T10 เป�นการแข�งขันคร�กเก็ตแบบส้ัน

ท้ัง 2 ทีม จะแข�งกันในช�วงเดียว (อินนิ�ง) ไม�เกิน 10 โอเวอร�ต�อทีม
แต�ละนัดจะใช�เวลา 90 นาที

การแข�งขันแบบ T10 น้ี เร��มใช�เป�นคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2560 
ซ่ึงเป�นช�วงเป�ดฤดูกาลของลีก T10 ท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�
ผ�านการอนุมัติอย�างเป�นทางการโดยสภาคร�กเก็ตนานาชาติ (ICC)

พันธกิจ
ทำให�คนไทยรู�จักกีฬาคร�กเก็ตมากข�น้

ส�งเสร�มการยอมรับในคุณค�าของมนุษย�ท่ีมีความหลากหลาย
และเท�าเทียมกันผ�านกิจกรรมทางการกุศลโดยพันธมิตรของ GRF

ไลฟ�สตร�ม
ไลฟ�ว�ว – ผู�ชมดูฟร�บนแอปพลิเคชันของ

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media)

รายได�
จัดสรรให� GRF สมาคมคร�กเก็ตแห�งประเทศไทย 

และดับบลิวทีเอฟ มีเดีย (WTF Media) อย�างเท�า ๆ กัน
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ซูเรช ไรน�า เออร�ฟาน ปาทาน ฮาร�บาจาน ซิงห�

ชาชิกาลา ศิร�วาร�ดินี 

ยูเซฟ ปาทาน

ร�มา มัลโฮตรา
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การแข�งขันโดยผ�ูเล�นระดับตำนาน

นักกีฬาท�ีเข�าแข�งขัน
ในงานนี้คาดว�าจะมีผ�ูเล�นจากประเทศออสเตรเลี  ย อังกฤษ อินเดีย แอฟร�กาใต�
และศร�ลังกา เข�าร�วม ได�แก�

นักกีฬาผ�ูชาย
ซูเรช ไรน�า - มชื่ี อเสียงในฐานะนักกีฬาชาวอินเดียคนแรก
ท�ีทำได� 100 คะแนน ในการแข�งขันคร�กเก็ตทั้งสามรูปแบบ

เออร�ฟาน ปาทาน - มือขว�างที่เก�งทั้งขว�างและตี มีฉายาว�าเป�น 
“บลูอายบอย” หร�อหน�มุตาใสทีใ่คร ๆ ก็ชื่นชอบ ในวงการคร�กเก็ตของอินเดีย

ฮาร�บาจาน ซิงห�  - ทำคะแนนเทสว�กเก็ตได�สูงสุดเป�นอันดับ 2 
เป�นรองก็แค�เพียงออฟสป�นเนอร�คนเดียวเท�านั้น

ยูเซฟ ปาทาน  - นักกีฬาที่มักได�รับคัดเลือกให�เป�นทีมชาติ
ประเภท One Day International อย�ูบ�อยครั้ง

นอกจากนี้ยังมี ยุฟราจ ซิงห� ว�เรนเดอร� ชีวัก และซาชิน เทนดัลการ�

นักกีฬาผ�ูหญิง
ชาชิกาลา ศิร�วาร�ดินี -  อดีตกัปตันทีมชาติคร�กเก็ตหญิงของศร�ลังกา
ในการแข�งขัน One Day Internationals ประเภทหญิง

ร�มา มัลโฮตรา -  นักกีฬาหญิงสังกัดทีมชาติ One Day International 
ของอินเดียและการแข�งขันประเภท Twenty20

รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
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กีฬาคร�กเก็ตในประเทศไทย

ประวัติ
แรกเร��มเดิมทีมีการเล�นคร�กเก็ตในลักษณะของการละเล�นในประเทศไทย (สยาม) 
ครั้งแรก เมื่อป� 2433 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม� ซึ่งขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป�นพระมหากษัตร�ย� 

ต�อมาคร�กเก็ตถูกยกระดับเป�นกีฬาแข�งขัน โดยมีการจัดตั้งชมรมคร�กเก็ต
แห�งประเทศไทย (TCL) ในป� 2514

ในป�จจุบัน นอกจากจะมีการจัดแข�งขันกีฬาคร�กเก็ตระดับผู�ใหญ�ที่กรุงเทพฯ 
และจังหวัดเชียงใหม�แล�ว ยังมีการจัดแข�งขันที่จังหวัดขอนแก�น หัวหิน พื้นที่
บร�เวณชายฝ��งทะเลตะวันออก และในเร�ว ๆ นี้จะจัดข�้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด�วย 
ในป� 2547 การกีฬาแห�งประเทศไทยเห็นชอบให�มีการเปลี่ยนชื่อชมรมคร�กเก็ต
แห�งประเทศไทย (TCL) เป�นสมาคมคร�กเก็ตแห�งประเทศไทย (CAT)

ตลอดยี่สิบป�ที่ผ�านมาประเทศไทยเร��มเป�นที่รู�จักในด�านการจัดการแข�งขันกีฬา
คร�กเก็ตประเภทซิกเซส (Sixes) เช�น การแข�งขัน RBSC Sixes ท่ีกรุงเทพฯ การแข�งขัน
เชียงใหม�ซิกเซส การแข�งขันหัวหินซิกเซส และการแข�งขันภูเก็ตซิกเซส เป�นต�น

นอกจากนี้จะเห็นได�ว�าในช�วงทศวรรษที่ผ�านมา กีฬาคร�กเก็ตได�รับความสนใจใน
ระดับชุมชนด�วย กรุงเทพฯ มีทีมเยาวชนรุ�นเล็กและรุ�นโตจำนวนมากที่มีความพร�อม
ในการลงแข�งขันระดับทัวร�นาเมนท�อยู�เป�นประจำ  กลุ�มพันธมิตรคร�กเก็ตโรงเร�ยน
เชียงใหม� เร��มมีบทบาทอย�างต�อเนื่องมาตั้งแต�ป� 2533 และถือเป�นกลุ�มที่สามารถ
ผลิตนักคร�กเก็ตรุ�นใหม�และขยายตัวได�เร�วที่สุดกลุ�มหนึ่งของประเทศไทย ผ�านการ
จัดโครงการสวัสดีคร�กเก็ต 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงการฝ�กสอนคร�กเก็ตอย�างเป�นระบบ และการแข�งขัน
ทัวร�นาเมนท�ที่จัดข�้นอยู�เป�นประจำที่จังหวัดขอนแก�น จังหวัดชลบุร� จังหวัดเพชรบูรณ� 
จังหวัดภูเก็ต และเขาใหญ�

ด�วยเหตุนี้จะเห็นได�ว�า นอกจากประเทศไทยจะมีศักยภาพในการส�งนักกีฬาคร�กเก็ต
ผู�ใหญ�ทั้งผู�ชายและผู�หญิงลงแข�งขันแล�ว ยังสามารถฟอร�มทีมนักกีฬาเยาวชนไป
แข�งขันทัวร�นาเมนต�ประจำป� ที่ ACC สนับสนุนได�อีกด�วย

สมาคมกีฬาคร�กเก็ตแห�งประเทศไทย (CAT)
สมาคมกีฬาคร�กเก็ตแห�งประเทศไทยมีความพยายามอย�างต�อเนื่อง ที่จะผลักดัน
การแข�งขันกีฬาคร�กเก็ตในพื้นที่ต�าง ๆ รวมถึงในชุมชนท�องถิ�น โดยมุ�งหวัง
ที่จะพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน และเพิ�มข�ดความสามารถในการแข�งขันกีฬา
คร�กเก็ตไทยสู�สากล

CAT เป�นสมาชิกของสภาคร�กเก็ตเอเชีย (ACC) และได�รับแต�งตั้งเป�นสมาชิก
ผู�มีอำนาจในสภาคร�กเก็ตนานาชาติ (ICC) ในป� 2548 นอกจากนี้ ในป�เดียวกัน 
CAT ก็ได�รับการแต�งตั้งเป�นสมาคมสังกัดการกีฬาแห�งประเทศไทย

http://www.cricketthailand.org/
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สิทธ�ประโยชน�หลัก

การประชาสัมพันธ�แบรนด�

สิทธ�ด�านการใช�พื้นที่สื่อ 
การส�งเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ�

• การเข�าถึงกลุ�มเป�าหมายผ�านสื่อ การตีพิมพ�บทความบนนิตยสารด�านธุรกิจ
ไลฟ�สไตล� และกีฬา

• นำเสนอประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข�องกับงาน เช�น ความหลากหลาย ความเท�าเทียม
และบรรยากาศเทศกาลกีฬาคร�กเก็ต เป�นต�น

• แคมเปญโฆษณาออนไลน� บทความ บล็อก และสื่อสังคม

• สำนักข�าวต�างประเทศและท�องถิ�น

สื่อพันธมิตร

รับประกันการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อพันธมิตรของเรา - รอยืนยันรายชื่อ

การโฆษณา

โอกาสในการประชาสัมพันธ�แบรนด�ผ�านงาน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช�
ประเทศไทย 2565

สิทธ�ในการตั้งชื่อและการประชาสัมพันธ�แบรนด�ในงาน
การจัดแสดงในงาน
การจัดแสดงบนแอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ (WTF)

ผู�สนับสนุนสามารถใช�โอกาสดังกล�าวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ�ของตน
เพ�ืเพื่อร�วมนําเสนอข�าวและกิจกรรมต�าง ๆ โดยข�าวเกี่ยวกับงานจะถูกนําเสนอ
ผ�าผ�านสื่อไทยทั้งระดับท�องถิ�นและระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย
แลและระดับโลก ผ�านสื่อสังคม สื่อออนไลน� โทรทัศน� ว�ทยุ และนิตยสารต�าง ๆ

ข�าข�าวเกี่ยวกับ WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 ถือเป�นข�าวเด�นที่มี
คคนสนใจติดตาม นอกจากผู�สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะได�รับสิทธ�
ในในการผูกแบรนด�เข�ากับงาน เพื่อวัตถุประสงค�ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ�แล�ว
ผ�ูผู�สนับสนุนและพันธมิตรยังสามารถสร�างเนื้อหาผ�านบุคคลที่มีชื่อเสียง การนําเสนอ
ไฮไฮไลท�งาน การประชาสัมพันธ�หน�างาน และงานแถลงข�าวได�

แคแคมเปญประชาสัมพันธ�มุ�งขยายผลการประชาสัมพันธ�ออกไปในวงกว�างขณะจัดงาน
แลและหลังงาน โดยจะครอบคลุมกิจกรรมดังนี้

จะมีการออกแคมเปญโฆษณาผ�านสื่อในวงกว�างก�อนวันงาน โดยเน�นการ
ประชาสัมพันธ�ผ�านงานบรรณาธ�การด�านกีฬาคร�กเก็ต ข�าว ไลฟ�สไตล� และธุรกิจ
ด�วยเนื้อหาออกแบบพิเศษ เพื่อเพิ�มประสิทธ�ผลของการประชาสัมพันธ�

WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565
จะถูกประชาสัมพันธ�ผ�านกลยุทธ�ทางการตลาดที่หลากหลายและผสมผสาน
ไม�ว�าจะเป�นสื่อสิ�งพิมพ� และสื่อออนไลน�

โดยการประสานงานกับสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อให�งานนี้สามารถเข�าถึงพื้นที่สื่อ
อย�างครอบคลุมที่สุด เพื่อให�ข�าวได�รับการประชาสัมพันธ�ออกไปอย�างแพร�หลายและ
กว�างขวาง ทั้งในมิติท�องถิ�นและต�างประเทศ

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อสิ�งพิมพ� สื่อออนไลน� จดหมาย และจดหมาย
ข�าวออนไลน�แล�ว ยังจะมีการประชาสัมพันธ�งานผ�านสื่อสังคมทุกช�องทาง เพื่อสื่อสาร
ข�อความเกี่ยวกับงานนี้ไปยังกลุ�มเป�าหมายอีกด�วย
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สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซ�าท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู�เชี่ยวชาญ

ด�านการสนับสนุนการตลาด
 กิจกรรมการกุศล

อย�างเป�นทางการ

 

โอกาสในการสนับสนุนและร�วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตช่ือดังจากต�างประเทศ
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สิทธ�ประโยชน�ที่สำคัญ

สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม

ช�องทางการประชาสัมพันธ�

โปรไฟล�ส่ือสังคมของนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียง

นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เฟสบุ�ค อินสตาแกรม ทว�ตเตอร�

5.6 ล�าน 13.9 ล�าน 17.7 ล�าน

6.6 ล�าน 2.2 ล�าน 5.3 ล�าน

9.6 ล�าน 4.3 ล�าน 10.8 ล�าน

5.7 ล�าน 1.1 ล�าน 1.2 ล�าน

2,300 39,300 13,100

6,400 3,540

แพลตฟอร�มของ WTF บนสื่อสังคมและสื่อดิจ�ตอล…

สิทธ�ในการทำการตลาด
เชิงประสบการณ�

สิทธ�ด�านการรับรองลูกค�าและการสร�างเคร�อข�าย

- งานเลี้ยงต�อนรับ
- การแข�งขันโดยคนดัง 2 นัด
- งานเลี้ยงหลังพิธ�การกับคนดัง

สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑ�ส�งเสร�มการขาย

ซูเรช ไรน�า

เออร�ฟาน ปาทาน

ฮาร�บาจาน ซิงห�

ชาชิกาลา ศิร�วาร�ดินี 

ยูเซฟ ปาทาน

ร�มา มัลโฮตรา

WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 ถือเป�นโอกาสทอง
ของภาคธุรกิจในการเข�าถึงกลุ�มเป�าหมายที่เดินทางมารับชมการแข�งขัน
ตลอดจนผู�ที่รับชมการถ�ายทอดผ�านไลฟ�สตร�ม

WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565
ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสําหรับผู�สนับสนุนในการรองรับและสร�างความบันเทิงให�กับ
ลูกค�าและผู�บร�หารในกรุงเทพฯ จ�งถือเป�นวาระที่เหมาะสมอย�างยิ�งสําหรับการทํากิจกรรม
เพื่อส�งเสร�มธุรกิจของท�านผ�าน

เราขอเสนอโอกาสสําหรับผู�สนับสนุน พันธมิตร ผู�อุปการะ และผู�จัดหาสินค�าและบร�การ
ในการผลิตสินค�าแบรนด�ร�วม ซึ่งอาจจะใช�แจกจ�ายผ�านสื่อหร�อการส�งเสร�มการขายใน
กิจกรรมการตลาดหน�างาน เช�น ถุงรวมของดีสําหรับงาน WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช�
ประเทศไทย 2565

THAILAND 2565

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

เว็บไซต�และแอปพลิเคชัน
https://www.wtfmedia.io/
แอนดรอยด� แอพ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sports.wtfmedia 
ไอโอเอส แอพ
https://apps.apple.com/th/app/wtf-media/id1562501846

ยอดดาวน�โหลดมากกว�า 1 ล�านครั้ง

เฟสบ�ุค
https://www.facebook.com/WTFMEDIAofficial/

อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/wtfmediaofficial/



โอกาสในการสนับสนุนและร�วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ
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รายการสิทธ�ประโยชน� 

ระดับพันธมิตร 

ระดับที่ 1: ระดับที่ 2: ระดับที่ 3: 

ผู�สนับสนุนหลัก
และผู�สนับสนุน

การนำเสนอ 

ผู�สนับสนุน

การจัดงาน 
 พันธมิตร

อย�างเป�นทางการ 

ผู�จัดหาสินค�า
และบร�การ

อย�างเป�นทางการ 
และสื่อพันธมิตร 

 

สิทธ�ด�านการเป�นผลิตภัณฑ�ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธ�์ในการตั้งชื่อ 

มี

มี

มี

มี

สิทธ�ในการเป�นผลิตภัณฑ�ชนิดเดียวในประเภทสินค�าหนึ่ง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี มี มี มี

สิทธ�ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาและการประชาสัมพันธ�แบรนด� 

โลโก�และภาพ 

มี มี มี มี

สิทธ�ในการประชาสัมพันธ�แบรนด�ในงาน - ทั่วไป 

แสดงโลโก�องค�กรในงาน - ขนาดข�้นอยู�กับระดับการสนับสนุน  มี
เด�นชัด

มี
เด�นชัด

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

เด�นชัด

มี
เด�นชัด

มี
เด�นชัด

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 
เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

   

แสดงโลโก�บนหน�าจอว�ดีโอตามจุดต�าง ๆ ขณะจัดงาน    

โลโก�ในพื้นที่ทางเข�างาน โลโก� 1 จุด 

โลโก� 1 จุด 

โลโก� 1 จุด 

โลโก� 1 จุด โลโก�ในและนอกพื้นที่บาร�/ว�ไอพี/รับรองในงาน 

โลโก�บนป�ายโฆษณาที่ติดตั้งในงาน แบ�งสัดส�วน 50% 10% แบ�งสัดส�วน 20% แบ�งสัดส�วน 20% 

การประชาสัมพันธ�แบรนด�บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ� 

การกล�าวถึงชื่อแบรนด�โดยผู�บรรยายการแข�งขันหน�างานและระหว�าง
การถ�ายทอดไลฟ�สตร�ม 

 

โลโก�บนชุดสวมใส�ของเจ�าหน�าที่ มี ทั้งหมด 

ไลฟ�สตร�มภาพการแข�งขัน 

   

 
 

งานเลี้ยงต�อนรับ/งานเลี้ยงหลังพิธ�การ 

โลโก�ที่ตำแหน�งดีสุดในฉากสื่อประชาสัมพันธ�บนพรมสีแดง 

สิทธ�ด�านการใช�พื้นที่สื่อ การส�งเสร�มการขาย และการประชาสัมพันธ� 

โลโก�บนเอกสารก�อน/หลังกิจกรรม เว็บไซต� อุปกรณ�เคร�่องเข�ยน ฯลฯ    

การประชาสัมพันธ�โครงการ (ถ�ามี) เต็มหน�า เต็มหน�า 1/2 หน�า 1/4 หน�า

   

โลโก�บนโฆษณาในเอกสารประชาสัมพันธ�ของสื่อพันธมิตร - ขนาด
ข�้นอยู�กับระดับการสนับสนุน 

    

ส�งตัวแทนเพื่อกล�าวปาฐกถาในงานแถลงข�าว 

สิทธ�บนสื่อดิจ�ตอลและสื่อสังคม 

การประชาสัมพันธ�แบรนด�ผ�านอีเมล เว็บไซต� และการสื่อสารผ�าน
เว็บไซต�ของงานทุกรูปแบบ เช�น จดหมายข�าวอิเล็กทรอนิกส� 

    

การผนวกแบรนด�เข�าส�วนหนึ่งในกิจกรรมการเข�าถึงกลุ�มเป�าหมาย
ผ�านสื่อดิจ�ตอล เช�น การโพสต�ในทว�ตเตอร� อินสตาแกรม และเฟสบุ�ค 

    

   

   

แคมเปญประชาสัมพันธ�ในแพลตฟอร�มต�าง ๆ ของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย    

สิทธ�ในการทำการตลาดเชิงประสบการณ� 

โอกาสในการจัดกิจกรรมเป�ดตัวหร�อประชาสัมพันธ�แบรนด�ในงานตลอดระยะเวลาหลายวัน 

เอกสารประชาสัมพันธ�ในงาน 

การจัดแจกสินค�าเพื่อการทดลองใช� 

สิทธ�ด�านการรับรองลูกค�าและการสร�างเคร�อข�าย 

การเข�าพื้นที่ว�ไอพี แขก 12 คน แขก 12 คน แขก 6 คน แขก 3 คน 

สิทธ�ในการจัดแจกผลิตภัณฑ�ส�งเสร�มการขาย

การบรรจุตัวอย�างวัสดุหร�อสินค�าเพื่อส�งเสร�มการขายในถุงรวมของดี

โลโก�บนบัตรผ�านว�ไอพี สื่อมวลชน และเจ�าหน�าที่ 

 

รายการสิทธ�ประโยชน� 

ระดับพันธมิตร 

ระดับที่ 1: ระดับที่ 2: ระดับที่ 3: 

ผู�สนับสนุนหลัก
และผู�สนับสนุน

การนำเสนอ 

ผู�สนับสนุน

การจัดงาน 

พันธมิตร

อย�างเป�นทางการ 

ผู�จัดหาสินค�า
และบร�การ

อย�างเป�นทางการ 
และสื่อพันธมิตร 

มี

มี

มี

มี

มี

มี มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี มี มี

มี

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

มี
เด�นชัด

มี

มี มี

เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

มี
เด�นชัด

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

เด�นชัด 
น�อยกว�า 

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซ�าท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู�เชี่ยวชาญ

ด�านการสนับสนุนการตลาด
 กิจกรรมการกุศล

อย�างเป�นทางการ

 

สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผู�สนับสนุนหลัก] WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช�
ประเทศไทย 2565 เสนอโดย [ชื่อผู�สนับสนุนการนําเสนอ]” เพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ�

สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผู�สนับสนุนการจัดงาน] ผู�สนับสนุนการจัดงานอย�าง
เป�นทางการของ [ชื่อผู�สนับสนุนหลัก] WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช�
ประเทศไทย 2565 เสนอโดย [ชื่อผู�สนับสนุนการนําเสนอ]”เพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ�

สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อพันธมิตร] พันธมิตรอย�างเป�นทางการของ [ชื่อผู�สนับ
สนุนหลัก] WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565 นําเสนอโดย
[ชื่อผู�สนับสนุนการนําเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธ�ในการตั้งชื่อ “[ชื่อผู�จัดหาสินค�าและบร�การ และสื่อพันธมิตร] ผู�จัดหา
สินค�าและบร�การอย�างเป�นทางการ และสื่อพันธมิตรของ [ชื่อผู�สนับสนุนหลัก]
WTF เลเจนส�คร�กเก็ตแมทช� ประเทศไทย 2565 เสนอโดย [ชื่อผู�สนับสนุน
การนําเสนอ]”เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

สิทธ�ในการใช�โลโก�สําเร�จ (lock-up) ของ WTF เลเจนส� คร�กเก็ต
แมทช� ประเทศไทย 2565 ในการทําการตลาดทั้งภายในและภายนอก

การกล�าวถึงชื่อแบรนด�และการแสดงโลโก�ในเอกสารข�อมูลสําหรับสื่อ
งานโฆษณา และวัสดุทางการตลาด/ส�งเสร�มการขายต�าง ๆ ของ
WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565

โลโก�บนเสื้อยืด WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565

หากมีการผลิต

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

หนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟนกีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

โลโก�ประกอบการถ�ายทอดสดการแข�งขันผ�าน https://www.wtfmedia.io

การจัดวางเพื่อนําเสนอองค�กรในตําแหน�งดีสุดบนหน�ากิจกรรมของ
https://www.wtfmedia.io

โลโก�บนหน�าผ�ูสนับระดับสนุนองค�กรของ  https://www.wtfmedia.io



สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซ�าท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู�เชี่ยวชาญ

ด�านการสนับสนุนการตลาด
 กิจกรรมการกุศล

อย�างเป�นทางการ

 

โอกาสในการสนับสนุนและร�วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตช่ือดังจากต�างประเทศ
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มูลนิธ�กราเซียไรน�า (GRF)
GRF คือพันธมิตรเพื่อกิจกรรมการกุศลอย�างเป�นทางการของ
การแข�งขันในคร้ังน้ี  มูลนิธ�น้ีก�อต้ังข�น้ในป� 2560 โดยมีฝ�นเล็กๆ
ที่จะเติมพลังใจให�แก�ผู�หญิง ไม�ว�าจะเป�นกลุ�มอายุวัยเจร�ญพันธ� 
หร�อจะพ�นวัยเจร�ฐพันธ�ไปแล�วก็ดี ผ�านกิจกรรมการให�ความรู� 
ตลอดจนเสร�มสร�างเข�าใจที่จะช�วยให�ทุกคนมีศักยภาพในการ
ตัดสินใจและดำเนินชีว�ต เพื่อสุขภาวะด�านการเจร�ญพันธุ�และ
สุขภาพของมารดาที่เหมาะสม

ผู�หญิงมักจะเปราะบางที่สุดในช�วงวัยรุ�นและ GRF จ�งเลือกที่จะเร��มภารกิจ
กับผู�หญิงวัยนี้ เพื่อให�ทุกคนมีพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง

GRF ดำเนินโครงการด�านการรับรู�ข�อมูลที่มีความละเอียดอ�อนทางวัฒนธรรม 
โดยใช�โครงการเหล�านี้เป�นหนึ่งในเคร�่องมือในการส�งเสร�มสุขภาพของมารดา
ช�วยเหลือผู�หญิงให�มีศักยภาพในการดูแลทั้งบุตรและมารดาได�อย�างสมศักดิ์ศร�

https://www.graciarainafoundation.com/
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เกี่ยวกับ WTF
WTF เลเจนส� คร�กเก็ต แมทช� ประเทศไทย 2565  ดําเนินการโดย ว�น เทรด แฟนตาซี มีเดีย
(WTF Media) สํานักงานประเทศไทย ซึ่งเป�นหนึ่งในแพลตฟอร�มการมีส�วนร�วมของแฟน
กีฬาที่ใหญ�ที่สุดในเอเชีย และมีศักยภาพในการเข�าถึงฐานแฟนกีฬานับล�าน

โดยมีคุณมานิต พาร�กฮ�, คุณว�นิต บาเทีย และคุณยาช คาดาเคีย เป�นผู�ก�อตั้งร�วม โดย
ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย บร�การโหมดการเล�นครอบคลุมประเภทกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง 
คร�กเก็ต, ฟุตบอล, เอ็นเอฟแอล, เอ็นบีเอ และเอ็มแอลบี ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย แอพพลิเคชัน
นําเสนอแพลตฟอร�มที่เหมาะสมอย�างยิ�งในการเข�าถึงแฟนกีฬาตามประเภทกีฬาที่ตนสนใจ
อีกทั้งเป�ดโอกาสให�แฟนกีฬาได�สร�างทีม  มีปฏิสัมพันธ�กับแฟนกีฬาคนอื่น ๆ และทดลอง
ใช�ความรู�ของตนเอง

เป�ดตัวในป� 2563 แอพพลิเคชันนี้ช�วยพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญต�าง ๆ สําหรับ
แฟนกีฬาทุกคน โดยให�แฟนกีฬานั้น ๆ ใช�ความรู�เกี่ยวกับกีฬาที่ตนมีให�เกิดผลลัพธ�ที่ตน
พึงพอใจ โดยแฟนกีฬาสามารถสร�างทีมของตนที่ประกอบด�วยนักกีฬาในชีว�ตจร�ง จาก
ข�อมูลการแข�งขันล�าสุด ซึ่งมีคะแนนทักษะตามผลงานจร�งในสนามแข�งขัน จากนั้นจ�งนํา
ทีมของตนเองมาแข�งขันกับทีมของแฟนกีฬาคนอื่น ๆ

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จ�งเปร�ยบเสมือน “ร�านเดียวครบทุกอย�าง” สําหรับการบร�โภค และ
เล�นเกมที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมด และสื่อ (ข�าว ว�ดีโอ และพอดแคสต�) พร�อมข�อมูลการ
ว�เคราะห�แบบเร�ยลไทม� ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย เป�นสื่อเทคโนโลยีศูนย�รวมกีฬาแพลตฟอร�ม
เดียวในโลกที่แฟนกีฬาสามารถเข�าไปบร�โภคข�าวสาร ใช�สื่อสาร และทําธุรกรรมต�าง ๆ 
ที่เกี่ยวข�องกับสื่อกีฬาอาชีพ พร�อมทางเลือกในสร�างเนื้อหาสําหรับเพจของตนได�

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย เป�นที่ที่ผู�ใช�จะเปลี่ยนเป�นแฟนกีฬา และค�อย ๆ เปลี่ยนจากแฟนกีฬา
มาเป�นนักข�าวสมัครเล�นที่คอยถ�ายทอดมุมมองแสดงความคิดเห็นและนําเสนอกลยุทธ�
ในกลุ�มสังคมที่อิงจากความหลงใหลของตน

https://www.wtfmedia.io



 

สนับสนุนการตลาดโดย บร�ษัท พอล พูล (เซ�าท อีส เอเชีย) จำกัด – ผู�เชี่ยวชาญ

ด�านการสนับสนุนการตลาด
 กิจกรรมการกุศล

อย�างเป�นทางการ

 

โอกาสในการสนับสนุนและร�วมเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ

เทศกาลกีฬาคร�กเก็ต พบกับกองทัพนักกีฬาคร�กเก็ตช่ือดังจากต�างประเทศ
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บร�ษัท พอล พูล (เซ�าท อีส เอเชีย) จำกัด
198 ถนนตะนาว 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
ประเทศไทย
โทรศัพท�/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมการผู�จัดการ 
(สำหรับการติดต�อเป�นภาษาอังกฤษ)
อีเมล: paul@paulpoole.co.th  
โทรศัพท�: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ�จ�นดาวรรณ – ผู�ช�วยส�วนตัว 
(สำหรับการติดต�อเป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  
โทรศัพท�: +66 8 6382 9949
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ติดต�อ

บร�ษัท ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จำกัด
5/377 หม�ูท�ี 19
ตำบลบางพลีใหญ�
อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย

https://www.wtfmedia.io
https://www.linkedin.com/company/wtf-media /

คุณมานิต พาร�กฮ� - ผ�ูอำนวยกา ร 
(สำหรับการติดต�อเป�นภาษาอังกฤษ)
อีเมล: manit@wtfmedia.io
โทรศัพท�: +66 8 0002 3834




