ที่ สภช. 25601-216
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Update Management for
Skin Disorder in Community Pharmacy” วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง โทร. 02-216-9555 ตามรายละเอียดแนบท้าย
สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้ง ตอบรับ ข้าร่วมประชุมโดย ลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไชด์ www.pharcpa.com
พร้อมชาระค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุขุมวิท
45 เลขที่ 009-310508-9 ธ.กสิ ก รไทย สาขาสุ ขุ ม วิ ท 57 เลขที่ 046-2-7407-0 น าส่ ง แบบตอบรั บ เข้ า ประชุ ม ที่ อี เ มลล์
thailand.cpa@gmail.com โทรสาร 02 713 5541 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 เท่านั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน
หน้างานประชุม สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการ : 2002-2-000-001-01-2562 : CPE 4.5 หน่วยกิต : ตรวจกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

รายงานกิจกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคม
Update common skin disease in community
ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Psoriasis: clinical manifestation, diagnosis and treatment
รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์
Symposium เรื่อง เทคนิกการดูแลรักษาผิวเด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอย่างเข้าใจ
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จากัด แผนก Taisho-Hoe Pharmaceutical ผู้สนับสนุน
รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์

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.

Atopic dermatitis: clinical manifestation, diagnosis and treatment
พญ.นุชนาฎ รุจิเมธาภาส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข

**** หมายเหตุ: เวลาอาหารว่าง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***

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

กรุ ณาส่ง
เหตุขัดข้องที่นาจ่ายผู้รับไม่ได้
 จ่าหน้ าไม่ชดั เจน
 ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้ า
 ไม่มีผ้ รู ับตามจ่าหน้ า
 ไม่มารับตามกาหนดการ
 ย้ ายไม่ทราบที่อยู่
 อื่น ๆ.................................

แบบตอบรับเข้าประชุมวันอาทิ ตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เรื่อง “Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ส่งสาเนาโอนเงิน ทาง อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com
โทรสาร 02 713 5541 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 เท่านั้น
ชื่ อ.-สกุล ........................................................................................................................... ภ.....................รหัสสมาชิก..CPA...............................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน………………………............................…………...……โทร...............................................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ .....……………………………………………………………………………………………………………………………
อัตราค่าลงทะเบียน (โปรดนำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน Pay in ในวันที่ท่ำนทำรำยกำรโอนเงิน จักขอบคุณยิ่ง )
 สมาชิกสมาคม ฯ
ค่าลงทะเบียน 500 บาท  เภสัชกรทัว่ ไป ค่าลงทะเบียน 700 บาท
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ค่าลงทะเบียน 250 บาท  ผูต้ ิตาม
ค่าลงทะเบียน 900 บาท
ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไชด์ www.pharcpa.com การชาระเงินโอนเข้ า บัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน(ประเทศไทย)”
ธ.ไทยพาณิชย์ /สุ ขุมวิท 45 (Bill Payment) เลขที่ 009-310508-9 หรื อ ธ.กสิกรไทย / สุ ขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-74070-0
รับประทานอาหาร  เมนูปกติ  มังสวิรัติ  อิสลาม **การบริการอาหารว่างเช้ าตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.**

การ

