ที่ สภช. 2561-148
วันที่ 26 กันยายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ เรื่อง “Advanced Pediatrics
Disease Management” วั น อาทิ ต ย์ ที่ 21 ตุ ล าคม 2561 ณ ห้ อ งบอลรู ม 1 ชั้ น 3 โรงแรม ดิ เ อมเมอรั ล ด์ รั ช ดาภิ เ ษก
(ตามรายละเอียดท้ายเอกสาร)
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.pharcpa.com พร้อมชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท ทั้งนี้ทาง
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างานฯ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นกรณีที่ลงทะเบียนชื่อท่านแล้ว และไม่
สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในทุก กรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการประชุมประจาเดือน ตุลาคม 2561
รหัสกิจกรรม : 2002-2-000-011-10-2561 : 4.5 CPE หน่วยกิต ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 61 เป็นต้นไป
08.00 - 08.30น.
08.30– 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

12.00 - 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 - 15.30 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์
รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคม
Overview Viral Infections in Children (RSV, Hand Foot and Mouth disease, ect.)
ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Update management of Allergic rhinitis and Atopic dermatitis in Children
รศ. พญ. ชลีรตั น์ ดิเรกวัฒนชัย
หน่วยโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์
Symposium เรื่อง ยาต้านฮีสตามีน VS ยาสตีรอยด์พน่ จมูก แตกต่างกันอย่างไรในการรักษาจมูกอักเสบภูมิแพ้
นพ.ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต
ที่ปรึกษาวิชาการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จากัด
รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์
Update Knowledge in Nutrition for Children
รศ.ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธ์
สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน(ประเทศไทย)
40 ซอยสันติสุข ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 713 5261-62,089-1377-384 line Id :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. ลงทะเบียนออนไลน์ เปิ ดเข้ าเว็ปไซด์ www.pharcpa.com
2. เลือกหัวข้ อ บริการสมาชิก (แถบด้ านบน)
คลิกหัวข้ อ ลงทะเบียนการประชุม
3. เลือกหัวข้ อ Advanced Pediatricsฯ
คลิกทีก่ รอบด้ านล่าง สมัครเข้ าร่ วมประชุม
4. กรอก username และ password
5. กรอกรายละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคล และตรวจสอบข้ อมูล
ในใบสมัคร

6. สั่งพิมพ์ ใบชาระเงิน (ชาระเงินภายใน 3 วันหลังทารายการ)
(สมาคมขอความร่ วมมือท่านสมาชิกในการชาระเงิน
โปรดใช้ ใบชาระเงินทีพ่ ิมพ์ จากระบบลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม : 02-713-5261-62
lineID : 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
7  วิธีที่ 2 บัญชีสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

เลขที่ 009-3-10508-9 ผ่านช่องทางดิจิทลั แบงค์กิ้ง/ATM ของ ธ.ไทยพาณิชย์
ภายใน 3 วันทาการ ไม่เกิน เวลา 22.00 น)
 วิธีที่ 3 จ่ ายที่ ธนาคารกสิ กรไทย บัญชีสมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)
เลขที่ 046-2-74070-0 สาขาสุ ขุมวิท 57 ออมทรัพย์ (ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน
เว็บไชต์ ชาระเงินค่ าลงทะเบียนส่ งแบบตอบรั บด้ านล่ าง และหลักฐานสาเนาโอนเงิน 

แบบตอบรับการประชุมวิชาการเรื่ อง “Advanced Pediatrics Disease Management”
นาส่ งสาเนาโอนเงิน ทางโทรสาร 02 713 5541 หรื อ อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com lineID :CPAthai โปรดตอบรับภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ชื่ อ.-สกุล ...............................................................................................................................ภ.........................รหัสสมาชิก..CPA.......................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน….......................................……………....................………………...……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)
 การรับประทานอาหาร  เมนูปกติ  มังสวิรัติ  อิสลาม  การบริการอาหารว่างเช้ า ตั้งแต่ เวลา 08.00-09.30 น.

