ที่ สภช. 2560-211
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ใคร่ ขอเชิญท่านเข้าร่ วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่ อง “Update on Gastrointestinal
Problems” วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้ องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ( ตามรายละเอียดท้ ายเอกสาร )
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไชด์ www.pharcpa.com พร้ อมชาระค่ าลงทะเบียน ท่ านละ 500 บาท ทั้งนีท้ าง
สมาคม ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับลงทะเบียนหน้ างานฯ และไม่ สามารถโอนสิ ทธิ์ให้ สมาชิกท่ านอื่น กรณีที่ลงทะเบียนชื่ อท่ านแล้ ว และไม่ สามารถ
ขอคืนเงินค่ าลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมในทุกกรณี
ทั้งนี้ ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านสมาชิกในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ เพื่อลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่สมาคมด้วย จะเป็ น
พระคุณอย่างยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

กาหนดการประชุ มประจาเดือนธันวาคม
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-017-12-2560 CPE 4.5 หน่ วยกิต สามารถตรวจสอบข้ อมูลกิจกรรมได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 ธ.ค. 60 เป็ นต้นไป
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และ ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

12.00 - 12.45 น.

รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิ ชาติ นายกสมาคม
Common Gastrointestinal Problems in Geriatric Practices
อ.พญ. ศุภมาส เชิญอักษร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
Common Gastrointestinal Problems in Paediatric Practices
อ.พญ. พลิตถิยา สิ นธุเสก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

12.45 – 13.45 น.

Symposium เรื่ อง Acute Sore Throat Management & Appropriate use of Antibiotics

09.00 – 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล ภาควิชาโสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผูส้ นับสนุน บริ ษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด
13.45 – 14.00 น.

รับประทานอาหารว่ าง และ เยีย่ มชมบูทผลิตภัณฑ์

14.00 - 15.30 น.

Clinical Pharmacology of Drugs for Gastrointestinal Disorders
ภญ. ผศ. ดร. วิมล พันธุเวทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ

**** หมายเหตุ: เวลาอาหารว่าง ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ***

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
40 ซอยสันติสุข ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 713 5261-62,089-1377-384 โทรสาร 02 -713 -5541 E-mail: thailand.cpa@gmail.com

กรุ ณาส่ ง
เหตุขัดข้ องทีน่ าจ่ ายผู้รับไม่ ได้
 จ่าหน้าไม่ชดั เจน
 ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้า
 ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า
 ไม่มารับตามกาหนดการ
 ย้ายไม่ทราบที่อยู่
 อื่น ๆ.................................

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่ านเว็บไซด์ สมาคม
1. ติดต่ อขอรับ username และ password ได้ ทสี่ มาคม

2.
3.
4.
5.
6.

thailand.cpa@gmail.com
(กรณีทยี่ งั ไม่ มี username และ password)
ลงทะเบียนออนไลน์ เปิ ดเข้ าเว็ปไซด์ www.pharcpa.com
เลือกหัวข้ อ บริการสมาชิก (แถบด้ านบน)
คลิกหัวข้ อ ลงทะเบียนการประชุม
เลือกหัวข้ อ Update on Gastrointestinal Problems
คลิกทีก่ รอบด้ านล่ าง สมัครเข้ าร่ วมประชุม
กรอก username และ password
กรอกรายละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคล และตรวจสอบข้ อมูล
ในใบสมัคร

7. สั่งพิมพ์ใบชาระเงิน (ชาระเงินภายใน 3 วันหลังทารายการ)
(สมาคมขอความร่ วมมือท่ านสมาชิกในการชาระเงิน
โปรดใช้ ใบชาระเงินทีพ่ มิ พ์ จากระบบลงทะเบียน
สอบถามเพิม่ เติม : 02-713-5261-62 ,089-1377-384

วิธกี ารชาระเงิน 3 วิธี
 วิธีที่ 1 ผ่านระบบ SCB EASY ในระบบมือถือ (ใช้ เฉพาะ เลขอ้ างอิง

Ref.1 และ Ref. 2 จาก ใบชาระเงิน : ข้ อ 7 )
1 เข้ าระบบ SCB EASY
ไปที่ ธุรกรรมของฉัน
2 เลือกเมนู จ่ ายบิล
3 พิมพ์ “สมาคมเภสัชกรรมชุมชน” ตาแหน่ ง ค้ นหาผู้ให้ บริการ และ
สัญลักษณ์
ค้ นหามุมด้ านซ้ ายล่ าง
4 พบสัญลักษณ์
พร้ อมชื่ อ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 009-3-10508-9
5 กรอก Ref.1 (เลขทีส่ มาชิก) xxxxx (จากใบชาระเงินข้ อ 7 )
และ Ref.2 (หมายเลขใบสมัคร) xxxxxx
6 พิมพ์จานวนเงินค่ าลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง กด ยืนยัน
 วิธีที่ 2 จ่ ายที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ใช้ แบบชาระเงินที่สั่งพิมพ์ จาก
ระบบ ในข้ อ 7 ) นาใบชาระเงิน จากข้ อ 7 ไปแสดง (เสียค่ าธรรมเนียม)
 วิธีที่ 3 จ่ ายที่ ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีสมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)

เลขที่ 046-2-74070-0 สาขาสุ ขุมวิท 57 ออมทรัพย์ (ไม่ ต้องลงทะเบียนผ่ าน
เว็บไชด์ ชาระเงินค่ าลงทะเบียนส่ งแบบตอบรับด้านล่ าง และหลักฐานสาเนาโอนเงิน 

แบบตอบรับการประชุ มเรื่ อง “Update on Gastrointestinal Problems” วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ พร้อมส่ งสาเนา

โอนเงิน ทางโทรสาร 02 713 5541 หรื อ อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
ชื่ อ.-สกุล ..........................................................................................................ภ.........................รหัสสมาชิก..CPA........................................
เลขเลขบัตรประจาตัวประชาชน….......................................……………………………...……โทร..............................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ ...………………………………………………………......…………………………………………………………………
อัตราค่ าลงทะเบียน (โปรดนาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ในวันทีท่ ่ านทารายการโอนเงิน )
 สมาชิกสมาคม 500 บาท
 เภสัชกรทัว่ ไป 700 บาท
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฯ 250 บาท
ลงทะเบียนผ่านเว็บไชด์ www.pharcpa.com
และ การชาระเงินโอนเข้ า บัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
 การรับประทานอาหาร
 เมนูปกติ
 มังสวิรัติ  อิสลาม

