ที่ สภช. 2561-074
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิ กสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “A practical approach to the
management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis ” วันอาทิ ตย์ที่ 24 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องกัญญลักษณ์
ABC ชัน้ 3 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26 โทร. 02-260-2100 (ตามรายละเอียดท้ายเอกสาร)
อนึ่งการเดินทางโดยรถไฟฟ้ าบีทเี อส สถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 4 และเดิ นทางปากซอย สุขมุ วิ ท 26 รถจอดบริการจุดจอด
ที่ S26 ตัง้ แต่เวลา 07.30-9.00 น. รถยนต์ส่วนตัวถนนพระราม 4 เลีย้ วซอยบิก๊ ซีพระราม 4 หรือเส้นถนนสุขุมวิท เลีย้ วเข้าซอยสุขุมวิท 26
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ท่เี ว็บไซต์ www.pharcpa.com พร้อมชาระค่าลงทะเบียน ท่ านละ 500 บาท ทัง้ นี้ ทาง
สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลงทะเบียนหน้ างานฯ ไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ ให้สมาชิ กท่ านอื่ นกรณี ที่ลงทะเบียนชื่อท่ านแล้ว และ
ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการประชุมประจาเดือน มิ ถนุ ายน 2561
รหัสกิ จกรรม : 2002-2-000-006-06-2561: 4.5 CPE หน่ วยกิ ต ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 ก.ค.61 เป็ นต้นไป
08.00 - 08.30 น.
08.30– 09.00 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์
รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิรริ ตั น์ ตันปิ ชาติ นายกสมาคม

09.00 – 10.30 น.

Update Management of Osteoporosis
พ.ท.ผศ.นพ. องอาจ พฤทธิภาส
ภาควิชาออร์โธปิ ดกิ ส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

10.30 - 12.00 น.

Update Management of Osteoarthritis
รศ.นพ.ยิง่ ยง ต่ออุดม
ภาควิชาออร์โธปิ ดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 - 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์
Symposium เรื่อง ความสาคัญและการดูแลรักษาผู้ป่วย Neuropathic pain
อ.ภก.ดร. พงศธร มีสวัสดิสม
์
ผูส้ นับสนุน บริษทั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด

13.45 – 14.00 น.

รับประทานอาหารว่าง และ เยีย่ มชมบูทผลิตภัณฑ์

14.00 - 15.30 น.

Update Management of Rheumatoid arthritis
ผศ.นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
หน่วยโรคภูมแิ พ้อมิ มูโนวิทยาและโรคข้อ รพ.รามาธิบดี

สมาคมเภสั ชกรรมชุมชน(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

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 A practical approach ฯ
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 ,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 

แบบตอบรับการประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
พร้ อมส่ งสาเนาโอนเงิน ทางโทรสาร 02 713 5541 หรื อ อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
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

