ใบลงทะเบียน (เริม
่ เปิ ดร ับลงทะเบียนตงแต่
ั้
31 มค. 62 เป็นต้นไป)

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครัง้ ที่ 51 21-24 มีนาคม 2562 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

No.ลงทะเบียน ………… No.ใบเสร็จ...............
(สําหรับเจ ้าหน ้าทีก
่ รอก)

(ผู ้ลงทะเบียนจะต ้องกรอกรายละเอียดของการลงทะเบียนให ้ชัดเจน และครบถ ้วน)

 รายละเอียดผูส้ ม ัคร

่ …………………….………… นามสกุล …..………………………..…………
Name ……………………………Last Name ………………………………… ชือ
วิชาชีพ หรือสาขาวิชา ……………………………………………………………………. เลขทีใ่ บประกอบโรคศิลป์ …………………..….……….……………
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได้สะดวก……………………………………………………………………………..….……………… โทร. …………………………….…………
มือถือ.......................................... e-mail ……………………………..………………………

ิ ป์ เพราะจะม ก
**** กรุณ าระบุ อีเมลล ์ เบอร โ์ ทร และเลขทีป
่ ระกอบโร คศ ล
ี ารตอบร ับการลงทะเบ ยี น ทางอีเมลล ใ์ ห ท
้ ุก คน ****



อ ัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียน
 1. สมาชิกสามัญสมาคมฯ อายุ 65 ปี ขึน
้ ไป
 2. สมาชิกสามัญสมาคมฯ
 2. แพทย์
 3. Resident, Fellow ทัว่ ไป (ไม่ใช่สาขา Cardio)
 3. Resident, Fellow (ต ้องมีหนังสือรับรองจาก
สถาบันทัง้ ก่อนและหลัง 20 ก.พ. 62)
 4. พยาบาล เภสัชกร และเจ ้าหน ้าทีเ่ ทคนิคการแพทย์
 5. บริษัทเวชภัณฑ์ยาและเครือ
่ งมือแพทย์
รวมยอดเงิน

ค่าลงทะเบียน
ถึงว ันที่
25ก.พ. 62
ฟรี
3,000 บาท
4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
หล ัง
20 ก.พ. 62
ฟรี
3,500 บาท
4,500 บาท

1,500 บาท

2,000 บาท

ฟรี

500

1,500 บาท
2,000 บาท

2,000 บาท
2,500 บาท

จํานวนเงิน



่ โรงแรมทีพ
รายชือ
่ ัก และอ ัตราค่าโรงแรมทีพ
่ ัก (ส่งใบจองห ้องพักพร ้อมชําระเงินตามจํานวนคืนทีท
่ า่ นจอง)
1. การจองห ้องพัก
่ โรงแรม
ชือ
ประเภทห้อง
ราคารวมอาหารเชา้ /ห้อง/คืน
จํานวนห้อง
ว ันเข้าพ ัก
Deluxe Garden
5,800.00
In…………..…….Out…………..……
Sheraton
Deluxe Lagoon View
6,800.00
In…………..…….Out…………..……
Deluxe Lagoon Access
7,800.00
In…………..…….Out…………..……
Ocean Suit
5,800.00
In…………..…….Out…………..……
Extra Bed
1,500.00
In…………..…….Out…………..……
Deluxe
5,000.00
In…………..…….Out…………..……
AVANI
Pool Access Room
6,000.00
In…………..…….Out…………..……
Extra Bed
1,500.00
In…………..…….Out…………..……
Deluxe Room
5,300.00
In…………..…….Out…………..……
ACE of HuaHin Deluxe Pool Access
5,500.00
In…………..…….Out…………..……
(Radisson BLU) Junior Suite
6,000.00
In…………..…….Out…………..……
Extra Bed
1,500.00
In…………..…….Out…………..……
รวมจํานวนเงิน

้ า่ ย
รวมจํานวนค่าใชจ

จํานวนห ้อง.......ห ้องXจํานวนคืนทีพ
่ ัก......คืนXราคาห ้อง...............บาท
=………………บาท

1. ค่าลงทะเบียน...................บาท

2. ค่าห้องพ ัก.......................บาท

รวม 2 รายการเป็นจํานวนเงิน.....................................บาท

****ปิ ดรับการลงทะเบียน เวลา 16.30 น. ในวันที่ 8 มีนาคม 2562****

ชําระเงินโดย
หมายเหตุ:

 เงินสด  เช็ค สัง่ จ่าย “สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข ้าบัญชี ในนาม “สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย” ธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทร ัพย์
สาขา เพชรบุรต
ี ัดใหม่ เลขทีบ
่ ัญชี 0410072249
กรณีโอนเงินเข ้าบัญชี กรุณาโทรแจ ้งและแฟกซ์สําเนาใบนํ าฝากเงินของท่าน พร ้อมใบลงทะเบียน
มาที่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย Tel: 02-718-0060-4 Fax:02-718-0065 Line : pukheart

E-mail:
บริษัท ทีใ่ ห ้การสนั
บสนุนthaiheart@hotmail.com
(ถ ้ามี) ……………………………………
ติดต่อทีค
่ ณ
ุ ……………………………………………………..………
โทร.……………….…….………Mobile…………………………….…

่ ...............................................ผู ้ลงทะเบียน
ลงชือ
วันที.่ ........./............../2560

สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King


30 มกราคม 2562

เรื่ อง ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 (ครั้งที่ 51)
เรียน ท่านผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1. Program 51st Annual Scientific Meeting จํานวน 1 ชุด
2. ใบสมัครร่ วมลงทะเบียนเข้างานประชุมจํานวน 1 ชุด
ด้วย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561(ครั้งที่
51) ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคมพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิ น
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 (ครั้งที่ 51) ครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ทาํ การเชิญแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เกียรติมาเป็ นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความก้าวหน้า วิทยาการใหม่ๆ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์โรคหัวใจ แพทย์ผูส้ นใจ และบุคลากรทางการแพทย์ที่
ทํางานเกี่ยวข้องในด้านนี้ได้รับรู ้ และนําไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจต่อไป
ทางคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ใคร่ ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทาํ งานในสายงานด้านโรคหัวใจ
และสายงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมการประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดโปรแกรมและใบลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และคณะกรรมการจัดงานประชุม ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมให้กบั แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของท่านทราบเพื่อร่ วมลงทะเบียนเข้าร่ วมงานประชุม โดยการ
ประชุมในครั้งนี้ผเู ้ ข้าประชุมสามารถเข้าร่ วมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และมีสิทธิ เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตาม
ระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว (ตามหนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค
0409.6/ว122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545)
ขอแสดงความนับถือ

(พลตํารวจตรี นายแพทย์เกษม รัตนสุ มาวงศ์)
เลขาธิ การสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๕ เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐

5th Floor, Royal Golden Jubilee Building, Soi Soomvijai, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkapi, Bangkok 10310 Thailand
Tel: (66) 0-2718-0060-64 Fax: (66) 0-2718-0065
Web site: http://www.thaiheart.org
E-mail: thaiheart@thaiheart.org

สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
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30 มกราคม 2562
เรื่ อง ขอเชิญชวนเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 (ครั้งที่ 51)
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่านทราบ
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1. Program 51st Annual Scientific Meeting จํานวน 1 ชุด
2. ใบสมัครร่ วมลงทะเบียนเข้างานประชุมจํานวน 1 ชุด
ด้วย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
(ครั้งที่ 51) ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคมพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิ น
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 (ครั้งที่ 51) ครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ทาํ การเชิญแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เกียรติมาเป็ นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความก้าวหน้า วิทยาการใหม่ๆ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์โรคหัวใจ แพทย์ผูส้ นใจ และบุคลากรทางการแพทย์ที่
ทํางานเกี่ยวข้องในด้านนี้ได้รับรู ้ และนําไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจต่อไป
ทางคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ร่ วมลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าว ดัง
รายละเอียดโปรแกรมและใบลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมนี้ โดยทั้งนี้ในการประชุมใหญ่ฯ ครั้งนี้ทางสมาคมฯ ใคร่ ขอแจ้ง
รายละเอียดของการประชุมที่ท่านสมาชิกสามัญลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ได้ดงั นี้
1. เข้าร่ วมฟังการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ตามโปรแกรมที่แนบมาพร้อมนี้
2. ร่ วมเข้าประชุมธุรการของสมาคมฯ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชอราตัน หัวหิ น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ คณะผูจ้ ดั การประชุมฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจ และร่ วมมือจากท่านด้วยดีดงั เช่นที่
ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้สามารถเข้าร่ วมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และมีสิทธิ เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตาม
ระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว (ตามหนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค
0409.6/ว122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545)
ขอแสดงความนับถือ

(พลตํารวจตรี นายแพทย์เกษม รัตนสุ มาวงศ์)
เลขาธิ การสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๕ เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐

5th Floor, Royal Golden Jubilee Building, Soi Soomvijai, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkapi, Bangkok 10310 Thailand
Tel: (66) 0-2718-0060-64 Fax: (66) 0-2718-0065
Web site: http://www.thaiheart.org
E-mail: thaiheart@thaiheart.org

