1 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า
2.
แบบแสดงความจานงเสนอผลงานทางวิชาการ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมด
นี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจาบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกาหนดการเบื้องต้นดังนี้
▪ การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ และ Free Paper
▪ การประกวดผลงานวิจัย จักษุ แพทย์ ผู้ที่ ต้ องการเข้าประกวดสามารถ submit และส่งผลงานวิจัย ฉบั บ เต็ม (full
paper) ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจานง (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
▪ การนาเสนอ free paper และการนาเสนอ scientific poster ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจานง
(เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
▪ การบรรยายพิเศษโดย guest speaker
▪ การลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าประชุม กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งกลับมายังราชวิทยาลัยฯ
อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 60
หน้างาน
จักษุแพทย์ไทย
800 บาท
1,000 บาท
สมาชิกอาวุโส, สมาชิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
------------- ยกเว้นค่าลงทะเบียน -----------แพทย์ประจาบ้าน, แพทย์ใช้ทุน
400 บาท
500 บาท
บุคลากรอื่น (เฉพาะแพทย์)
3,000 บาท
4,000 บาท
สาหรับวิทยากร ที่ส่งชื่อมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 มิ.ย. ได้สทิ ธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนและไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
ชาระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย
• โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ธนาคารกสิ ก รไทย สาขาถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม่
เลขที่ 028-2-00851-5 (สมาชิ ก ที่ โ อนค่ า ลงทะเบี ย นแล้ ว กรุ ณ าส่ ง หลั ก ฐานมาที่ ร าชวิ ท ยาลั ย ฯ อี เ มล์
admin@rcopt.org หรือ โทรสาร 02-718-0717
(ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้า แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้ อื่น
เข้าประชุมแทนได้)
หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-718-0715-6 โทรสาร 02-718-0717
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www.rcopt.org
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ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่
จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม)
ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดาเนินการตามข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์)
ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน
เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ทรี่ าชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6
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