ที่ สภช. 2561-098
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Update Vaccination in Clinical
Practices” วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก (ตามรายละเอียดท้ายเอกสาร)
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.pharcpa.com พร้อมชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท ทั้งนี้ทางสมาคมฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างานฯ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นกรณีที่ลงทะเบียนชื่อท่านแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการประชุมประจาเดือน สิงหาคม 2561
รหัสกิจกรรม : 2002-2-000-009-08-2561 : CPE 4.5 หน่วยกิต ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
08.00 - 08.30น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30 – 10.00 น.

Updates in Pediatric Vaccination
ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 - 11.30 น.
11.30– 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 - 15.45 น.

Updates in Adult Vaccination
ศาสตราจารย์ น.พ. ยง ภู่วรวรรรณ
รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์
Role of Pharmacists in Management of Vaccination
(บทบาทของเภสัชกรการดูแลระบบวัคซีนสาหรับผู้ป่วยในประเทศไทย)
ภญ.ภัชรีพร เทศไธสง หัวหน้าหน่วยบริการเภสัชสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์
บรรยายพิเศษ เรื่อง ประโยชน์ของ NAC ที่คุณยังไม่รู้
รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บริษัท เอ.เมนารินี(ประเทศไทย) จากัด ผู้สนับสนุน

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

ขอเชิญชวนติดตาม line official ของสมาคมเภสัชกรรมชุ มชน(ประเทศไทย) ได้ ที่ "สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน" @cpathailand

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่ านเว็บไซด์ สมาคม
1. ติดต่อขอรับ username และ password ได้ ทสี่ มาคม
thailand.cpa@gmail.com
2. ลงทะเบียนออนไลน์ เปิ ดเข้ าเว็ปไซด์ www.pharcpa.com
3. เลือกหัวข้ อ บริการสมาชิก (แถบด้ านบน)
คลิกหัวข้ อ ลงทะเบียนการประชุม
4. เลือกหัวข้ อ Update Vaccinationฯ
คลิกทีก่ รอบด้ านล่าง สมัครเข้ าร่ วมประชุม
5. กรอก username และ password
6. กรอกรายละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคล และตรวจสอบข้ อมูล
ในใบสมัคร

7. สั่งพิมพ์ ใบชาระเงิน (ชาระเงินภายใน 3 วันหลังทารายการ)
(สมาคมขอความร่ วมมือท่านสมาชิกในการชาระเงิน
โปรดใช้ ใบชาระเงินทีพ่ ิมพ์ จากระบบลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม : 02-713-5261-62
IDline CPAthai: 089-1377-384

วิธีการชาระเงิน 3 วิธี
 วิธีที่ 1 ผ่านระบบ SCB EASY ในระบบมือถื อ (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 “สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน” ตาแหน่ ง ค้นหาผู้ให้ บริการ และ
สัญลักษณ์
ค้นหามุมด้ านซ้ ายล่าง
4 พบสัญลักษณ์
พร้ อมชื่ อ สมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 009-3-10508-9
5 กรอก Ref.1 (เลขทีส่ มาชิก) xxxxx (จากใบชาระเงินข้ อ 7 )
และ Ref.2 (หมายเลขใบสมัคร) xxxxxx
6 พิมพ์ จานวนเงินค่ าลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง กด ยืนยัน
 วิธีที่ 2 จ่ ายที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ใช้ แบบชาระเงินทีส่ ั่งพิมพ์จาก
ระบบ ในข้อ 7 ) นาใบชาระเงิน จากข้ อ 7 ไปแสดง (เสี ยค่ าธรรมเนียม)
 วิธีที่ 3 จ่ ายที่ ธนาคารกสิ กรไทย บัญชีสมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)

เลขที่ 046-2-74070-0 สาขาสุ ขุมวิท 57 ออมทรัพย์ (ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน
เว็บไชด์ ชาระเงินค่ าลงทะเบียนส่ งแบบตอบรั บด้ านล่ าง และหลักฐานสาเนาโอนเงิน 

แบบตอบรับการประชุมวิชาการเรื่ อง “Update Vaccination in Clinical Practices ” วันอาทิตย์ ที่ 26 สิ งหาคม 2561
นาส่ งสาเนาโอนเงิน ทางโทรสาร 02 713 5541 หรื อ อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com IDline :CPAthai ภายในวันที่ 23 สิ งหาคม 2561

ชื่ อ.-สกุล ...............................................................................................................................ภ.........................รหัสสมาชิก..CPA.......................................
เลขเลขบัตรประจาตัวประชาชน….......................................……………....................………………...……โทร..............................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ ...………………………………………………………......…………………………………………………………………

อัตราค่าลงทะเบียน (โปรดนาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ในวันทีท่ ่านทารายการโอนเงิน )
 สมาชิกสมาคม 500 บาท  เภสัชกรทั่วไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฯ 250 บาท  ผู้ตดิ ตาม 900 บาท
 ท่านชาระเงินผ่าน  ธ. ไทยพาณิชย์  ธ.กสิกรไทย โปรดระบุวนั ทีโ่ อนเงินวันที่ ................../................./2561 .
ลงทะเบียนผ่ านเว็บไชด์ www.pharcpa.com

และ การชาระเงินโอนเข้า บัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน(ประเทศไทย)

