ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
สานักงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการและการ
เจริญเติบโต ตึก สก. ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 กทม. 10330
โทรศัพท์/โทรสาร : (02) 256-4943
http:// www.thai-dbp.org

27 มกราคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560
เรียน แพทย์ พยาบาล ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 9 พร้อมใบสมัครเข้าประชุม
ด้วย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.
2560 ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง “Enhancing learning abilities for children in the challenging world” เนื่องจากปัจจุบันนี้
การศึกษาของไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก มีความหลากหลายของระบบการศึกษา และเทคโนโลยีได้เข้า
มามีอิทธิพลต่อเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรม
เด็กแห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจถึงระบบ
การศึกษา รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กไทย ให้สามารถเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความสุข โดยมีหัวข้ออบรมและอัตราค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
การอบรมในครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ของหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ท่านที่สนใจกรุณาส่ง
ใบสมัครพร้อมชาระค่าลงทะเบียนมายัง คุณลาเพย กองทิพย์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ตึก สก. ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์/โทรสาร (02) 256-4943 หรือ 089-1167982 หรือ E-mail: lampoei_kongthip@yahoo.com
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ download ใบสมัครการประชุมได้ที่ website: www.thai-dbp.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์)
ประธานชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

ใบสมัครลงทะเบียน
ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560
Enhancing learning abilities for children in the challenging world
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน
 นพ.
 พญ.
 นาย
 นาง
 นางสาว
ชื่อ................................................................................ นามสกุล...................................................อายุ...................ปี
สถานที่ทางาน..................................................................เลขที่ ..........................ตรอก/ซอย....................................
ถนน................................ตาบล....................................อาเภอ...........................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย.์ ................................................... โทรศัพท์/มือถือ...............................................................................
โทรสาร................................................. เลขทีใ่ บประกอบโรคศิลป์.............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ..........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................ตาบล..........................
อาเภอ...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................................................
E-mail address………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจุบันท่านเป็น





สมาชิกชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย แบบชาระค่าสมาชิก 500 บาท
กุมารแพทย์ สาขา............................................................................................................................. ....
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พยาบาลและสาขาอาชีพ อื่นๆ โปรดระบุอาชีพ....................................................................................

ประเภทอาหาร  ไทย
อัตราค่าลงทะเบียน

 อิสลาม

 มังสวิรัติ

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ(ต้องมีจดหมายรับรอง) แพทย์ประจาบ้าน
สมาชิกชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
แพทย์ทั่วไป พยาบาล ครู บุคคลทั่วไป
สมาชิกชมรมฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป

ภายใน 30 มิถุนายน 60 หลัง 30 มิถุนายน 60
3,000 บาท
3,500 บาท
3,000 บาท
3,500 บาท
3,300 บาท
3,500 บาท
ฟรีเฉพาะค่าลงทะเบียน
3,500 บาท

อัตราค่าที่พัก รวมอาหารเช้า
ห้องเตียงเดีย่ ว (Deluxe) พัก 1 ท่าน ราคาคืนละ
ห้องเตียงคู่ (Deluxe) พัก 2 ท่าน ราคาคืนละ
หมายเหตุ:- อัตราค่าห้องพักโรงแรมบรรจงบุรี 1 หรือ 2 คน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)

950 บาท
950 บาท
950.00 บาท /คืน

ข ้าพเจ ้ามีความประสงค ์
 ลงทะเบียนอย่างเดียว
...................... บาท
 จองห ้องพัก พัก ........ คืน จํานวน ........คน รวมเงิน ...................... บาท
้
(เข ้าพัก............. ถึง .............) รวมเป็ นเงินทังหมด
...................... บาท
ชําระโดย
 เงินสด
 เช็คขีดคร่อมธนาคาร........................ เลขที่ ............................
่ าธรรมเนี ยม 10 บาท) จ่ายในนาม
(ต่างจังหวัดเพิมค่
“ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและ พฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”
 โอนเข ้าบัญชี
“ประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย”
่ ญชี 051-264058-2
ธนาคารไทยพาณิ ชย ์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขทีบั
่ กมาที่
กรุณาส่งใบสมัครพร ้อมหลักฐานการลงทะเบียนและทีพั
คุณลําเพย กองทิพย ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ตึก สก. ชน้ั 3
คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท ์/โทรสาร (02)256-4943 มือถือ 089-1167982
E-mail: lampoei_kongthip@yahoo.com

์
สิทธิของผู
ล้ งทะเบียน
 ได ้ร ับกระเป๋ าเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยาย
้ และอาหารว่าง 3 มือ้
 อาหารกลางวัน 3 มือ
่ ยวข
่
 ผูเ้ ข ้าอบรมสามารถเบิกค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเกี
้องได ้ตามระเบียบของ
่
ราชการ เมือได
้ร ับอนุ มต
ั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา

