
Call for Poster Presentation
We are now accepting proposals for Poster Presentations. The deadline for the online submission of poster 
presentation abstracts is December 31, 2012. This is a great opportunity to present your research to the 
international academic community. There will be some subsidy to cover the registration fee for graduate 
students and young researchers affiliated with Thai universities, based on applications made. If you are 
interested, go to the following link and register! http://www.aisf.or.jp/AFC/call-for-papers/

เปิดรับแผนงานวิจัยเพื่อการนำาเสนอแบบ Poster presentation สำาหรับงาน Asia Future Conference สู่นัก

วิจัยระดับนานาชาติ สำาหรับผู้ส่งผลงานจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมประเภท นิสิต 

นักศึกษา และนักวิจัยรุ่นใหม่ หมดเขตการรับบทคัดย่องานวิจัย ในวันที่ 31ธันวาคม 2555 

สนใจ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางลิงค์ที่ปรากฏ 

Topics:
Natural Science: Environment and Energy
Social Science: Politics and Foreign Policy, 
   Economic Development, Corporate Management, 
   Education and Human Resource Development and others
Humanities: Language/Language Education, Literature/Culture/Arts/
   History, Social/Day-to-Day Living and others

Submission Details
1. Please register for an account on the Homepage of Asia Future Conference. Upon registration, you can use your ID and password to con-
tinuously access and make any changes to your account details.
2. Kindly submit your poster abstract through your personal webpage on the website of Asia Future Conference: English (within 250 words)or 
Japanese (within 600 characters): due by December 31, 2012 (Mon.)
3. If you need the subsidy for registration fee, please download the application form from the following link, fill in and send it to AFC Secre-
tariat.
http://www.aisf.or.jp/AFC/wp-content/uploads/2012/11/ThaiPosterPresentation.doc
4. Please submit your poster presentation data online: English or Japanese: due by February 15, 2013 (Fri.)

Session Observers
Session Observers: 500 ฿ / Student Session Observers: No charge (Proceedings and coffees included, but not food)

Asia Future Conference ครั้งที่ 1 เป็นการจัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ที่ศึกษาหรือจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น 

รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคเอเชีย

The 1st Asia Future Conference aims to provide a platform for those who have studied in Japan 
and those who are interested in Japan to meet and discuss about the future of Asia.

Official Languages: 
Japanese, English

AFC Organization Committee:
Tel: +81 3 3943 7612 Fax: +81 3 3943 1512
Email: afc@aisf.or.jp  

Host: Atsumi International Foundation มูลนิธินานาชาติอะซึมิ

Co-host: Thammasat University    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Co-host: The University of Kitakyushu   มหาวิทยาลัยคิตะคิวชู


