สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

การประชุมว�ชาการประจําป ครั�งที่ 11
พ.ศ. 2563

ความกาวหนาทางเวชศาสตร
มารดาและทารกในครรภ
“Advances in Maternal and
Fetal Medicine”

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุร�
POSTER
PRESENTATION AWARDS
ขอเช�ญสงผลงานทางว�ชาการเขาประกวดช�งรางวัล
ในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

สมัครลงทะเบียน Online
สมัครสมาช�กสมาคมฯ
■ ดาวนโหลดแบบฟอรมการสง
บทคัดยอ / รายละเอียดการ
ประกวดโปสเตอร
■
■

ไดหนวยคะแนน CME และ CNEU

วัตถุประสงค
เพ��อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพรว�ทยาการที่ทันสมัย รวมทั�งการคนควาว�จัยใหมๆ สำหรับสมาช�กและผูปฏิบัติงานดาน
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ เพ��อใหมีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภในประเทศไทยใหดียิ�งข�้น

รายนามคณะกรรมการบร�หารสมาคมฯ วาระป 2561-2564
ที่ปร�กษา
ที่ปร�กษา
นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
รศ.นพ.ถวัลยวงค รัตนสิร�
รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
พลโท ศ.คลินิก นพ.ศุภว�ทย มุตตามระ
รศ.พญ.ฐ�ติมา สุนทรสัจ
รศ.พญ.จร�นทรทิพย สมประสิทธิ์
พล.อ.ต. ผศ.นพ.ว�บูลย เร�องชัยนิคม
ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิร�
รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศนวรวุฒิ
รศ. พ�เศษ นพ.เอกชัย โควาว�สารัช
ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์
อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล
อ.สุภานัน ชัยราช

รายนามคณะอนุกรรมการฝายจัดประชุมว�ชาการ วาระป 2561-2564
ประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ
รองประธานฝายจัดประชุมว�ชาการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

พล.อ.ต. ผศ.นพ.ว�บูลย เร�องชัยนิคม
น.อ. พญ.นวภรณ ออรุงโรจน
รศ.พญ.สมศร� พ�ทักษ�กิจรณกร
ผศ.นพ.ชยวัฒน ผาติหัตถกร
ผศ. พ�เศษ พญ.จ�ตติมา วงษ�โคเมท
อ.พญ.ชยดา ตั�งช�ว�นศิร�กุล
อ.นพ.ธีระภัทร เจร�ญว�ทย
อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย
อ.ดร.จ�นดามาศ โกศลช�่นว�จ�ตร
อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค
อ.ภิญญารัตน อัสดงพงพนา
อ.ราตร� ศิร�สมบูรณ
ผศ.พญ.ตองตา นันทโกมล

รายนามคณะอนุกรรมการฝายว�จัย วาระป 2561-2564
ประธานคณะอนุกรรมการฝายว�จัย
รองประธานคณะอนุกรรมการฝายว�จัย
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการฯและเลขานุการ

ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์
พ.อ. ผศ.พญ.ปร�ศนา พานิชกุล
รศ.พญ.พรพ�มล เร�องวุฒิเลิศ
รศ.ดร.เอมพร รตินธร
ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข
อ.พญ.เดนนพพร สุดใจ

ใบสมัครสมาช�กสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
สมัครสมาช�กทางออนไลน ที่ www.thai-smfm.com
คาสมัครสมาช�ก 800 บาทตลอดช�พ

โปรดกรอกขอมูลตัวบรรจงและชัดเจน
ช�่อ (โปรดระบุคำนำหนา) ……………………………………………………………….. นามสกุล ……………………………………………………………..
ช�่อ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 สูตินร�แพทย  แพทยทั�วไป  พยาบาล  นักว�ชาการ  อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………..

ที่ทำงาน (โปรดระบุ)

หนวยงาน/แผนก/ภาคว�ชา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ทำงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาคาร/ตึก …………………………………………………………………………… ถนน …………………………………………………………………………….
แขวง/ตำบล …………………………………………………………………….. เขต/อำเภอ ……………………………………………………………………….
จังหวัด …………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………………………………….

ที่อยูที่สามารถติดตอได (โปรดระบุ)

บานเลขที่/หมู/หมูบาน …………………………………………………………… ถนน …………………………………………………………………………..
แขวง/ตำบล …………………………………………………………………….. เขต/อำเภอ ……………………………………………………………………….
จังหวัด ………………………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………………………………………….
โทรศัพท มือถือ ………………………………………………………………. ที่ทำงาน ……………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตองการใหจัดสงเอกสารขาวสารตางๆ ทางไปรษณีย:
 ที่ทำงาน

 ที่อยูที่สามารถติดตอได

การชำระเง�นคาสมัครสมาช�ก:

โอนเง�นเขาบัญช�ออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม
ช�่อบัญช� “ว�ชาการสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)”
เลขที่ 041-0-08598-7

สงใบสมัครสมาช�กพรอมหลักฐานการชำระเง�นไดที่:

สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั�น 8 ซอยศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-7181489 มือถือ 087-6957659 โทรสาร. 02-7181488
E-mail: por.boon@hotmail.com, thai.mfm@gmail.com
Website: www.thai-smfm.com

กำหนดการฝกอบรมเช�งปฎิบัติการ
(Pre-congress Workshops)

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
Pre-congress Workshop 1: CPR in Pregnancy
หอง Vertical ชั�น 3
MC: อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค
11.30-12.00 น.
12.00-16.30 น.

รับจำนวน 150 คน
มีเฉพาะอาหารวาง
เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียน Workshop
CPR in Pregnancy
Chairman: อ.สุภานัน ชัยราช
Speakers: อ.นพ.ภูมิพัฒน อิศรางกูร ณ อยุธยา
อ.ยุพยง ทีปประสาน และทีมว�ทยากรจากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?

เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลทุกทานที่ตองการเพ��มทักษะที่ถูกตองและทันสมัยในการชวยฟ��นคืนช�พผูปวย
ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและการฝกปฏิบัติในการชวยฟ��นคืนช�พในผูปวยทั�วไปรวมทั�งในหญิงตั�งครรภ
และยังไดรับประกาศนียบัตรการชวยช�ว�ตขั�นพ��นฐานจากมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(กรุณาแตงกายใหรัดกุมเพ��อความสะดวกในการฝกปฏิบัติ ผูเขารวมประชุมที่อยูฝกปฏิบัติเต็มเวลาเทานั�น
จ�งจะไดรับใบประกาศนียบัตร)

Pre-congress Workshop 2: Common Pitfalls in
Electronic Fetal Monitoring
หอง Horizon A ชั�น 2
MC: รศ.พญ.สมศร� พ�ทักษ�กิจรณกร
12.30-13.00 น.
13.00-16.00 น.

รับจำนวน 150 คน
มีเฉพาะอาหารวาง
เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียน Workshop
Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring
Chairman: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
Speakers: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
ผศ.พญ.ตองตา นันทโกมล
อ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?

เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หองฝากครรภและหองคลอด ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรู
และทักษะในการแปลผลที่ถูกตอง สามารถนำไปใชในการดูแลหญิงตั�งครรภไดอยางปลอดภัย

Pre-congress Workshop 3: Non-Technical Skills in Obstetric
Practice (Teamwork and Communications)
หอง Horizon B ชั�น 2
MC: อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย
12.30-13.00 น.
13.00-16.00 น.

รับจำนวน 150 คน
มีเฉพาะอาหารวาง
เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียน Workshop
Non-Technical Skills in Obstetric Practice
(Teamwork and Communications)
Chairman: รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
Speakers: รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
รศ.พญ.ฐ�ติมา สุนทรสัจ
ผศ.ดร.ปรัชญานันท เที่ยงจรรยา

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?

เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลทุกทานที่ตองทำงานรวมกับผูอื่นและติดตอสื่อสารกับผูปวยและญาติ
ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและทักษะในการทำงานรวมกันเปนทีมรวมทั�งทักษะในการสื่อสาร
เพ��อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

Pre-congress Workshop 4: Practical Points in ANC
หอง Horizon C ชั�น 2
MC: ผศ.พ�เศษ พญ.จ�ตติมา วงษ�โคเมท
12.30-13.00 น.
13.00-16.00 น.

รับจำนวน 150 คน
มีเฉพาะอาหารวาง
เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียน Workshop
Practical Points in ANC
Chairman: รศ.นพ.ถวัลยวงค รัตนสิร�
Speakers: รศ.นพ.ถวัลยวงค รัตนสิร�
อ.พญ.ชยดา ตั�งช�ว�นศิร�กุล
อ.ดร.จ�นดามาศ โกศลช�่นว�จ�ตร

Workshop นี้เหมาะสำหรับทานใด?

เหมาะสำหรับแพทยและพยาบาลทุกทาน ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูประสบการณที่สำคัญ
ในการดูแลมารดาและทารกในครรภใหมีความปลอดภัยรวมทั�งสามารถใหคำแนะนำที่ถูกตอง
เหมาะสมเกี่ยวกับการตั�งครรภ

กำหนดการประชุมว�ชาการประจำปครั�งที่ 11 พ.ศ. 2563
(Main Congress)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
หอง Vertical ชั�น 3
MC: ผศ.นพ.ชยวัฒน ผาติหัตถกร, อ.นพ.ธีระภัทร เจร�ญว�ทย
08.00-08.30 น.
08.30-08.45 น.
08.45-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-11.15 น.

11.15-12.15 น.

12.15-13.15 น.
13.15-14.30 น.

14.30-15.00 น.
15.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.

ลงทะเบียน
พ�ธีเปด: นายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
Plenary Session 1: Advances in Maternal and Fetal Medicine
Chairman: ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
อาหารวางและชมนิทรรศการทางการแพทย
Symposium 1: Common CNS Anomalies
Chairman: พล.อ.ต. ผศ.นพ.ว�บูลย เร�องชัยนิคม
Speakers: ศ.นพ.ธีระ ทองสง
น.ต.นพ.จักร� ธัญญนพพร
อ.ภิญญารัตน อัสดงพงพนา
Platinum Sponsor 1: การตรวจคัดกรองเพ��อควบคุมปองกันกลุมอาการดาวนและ
ครรภเปนพ�ษ
Chairman: รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศนวรวุฒิ
Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
สนับสนุนโดย บร�ษัท เอ็ม พ� กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
รับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมใหญสามัญประจำป 2563 สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
Symposium 2: Cesarean Delivery on Maternal Request
Chairman: รศ.พญ.ฐ�ติมา สุนทรสัจ
Speakers: รศ.พญ.ฐ�ติมา สุนทรสัจ
อ.พญ.เมสิตา เนินพรหม
อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค
อาหารวางและชมนิทรรศการทางการแพทย
Symposium 3: Drugs Abuse in Pregnancy
Chairman: รศ.นพ.ถวัลยวงค รัตนสิร�
Speakers: น.อ. พญ.นวภรณ ออรุงโรจน
ผศ.นพ.สหภูมิ ศร�สุมะ
อ.ปยะนุช สายสุขอนันต
แจกรางวัล

วันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2563
หอง Vertical ชั�น 3
MC: อ.พญ.ชยดา ตั�งช�ว�นศิร�กุล, อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาว�จารย
08.00-08.30 น.
08.30-09.45 น.

09.45-10.15 น.
10.15-10.45 น.

10.45-11.15 น.

11.15-12.15 น.

12.15-13.30 น.

13.30-14.45 น.

14.45-15.00 น.

ลงทะเบียน
Symposium 4: Critical Cares in Pregnancy ( HELLP, Sepsis, DIC )
Chairman: พลโท ศ.คลินิก นพ.ศุภว�ทย มุตตามระ
Speakers: รศ.พญ.เกษมศร� ศร�สุพรรณดิฐ
รศ.นพ.บุญสง พัจนสุนทร
อ.จารุณี ลี้ธีระกุล
อาหารวางและชมนิทรรศการทางการแพทย
Sponsor Lecture 1: การลดความเจ�บปวดระหวางการคลอด: ทางเลือกของแมไทย
Chairman: ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิร�
Speaker: รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ�
สนับสนุนโดย บร�ษัท ลินเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Sponsor Lecture 2: Post-op Caesarean Section Scar Management:
What is the Best Practice?
Chairman: ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์
Speaker: รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
สนับสนุนโดย บร�ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
รับประทานอาหารกลางวัน
ประกาศผลรางวัลการประกวดโปสเตอรและนำเสนอผลงานของผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการว�จัย
จากสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
Chairman: ผศ.พญ.รัตนา คำว�ลัยศักดิ์
Symposium 5: Sexual Problems in Pregnancy
Chairman: รศ.พญ.จร�นทรทิพย สมประสิทธิ์
Speakers: รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
ผศ.นพ.ธนพันธ ชูบุญ
อ.กษมา มาตรศร�
Symposium 6: Heart Diseases in Pregnancy
Chairman: รศ. พ�เศษ นพ.เอกชัย โควาว�สารัช
Speakers: รศ. พ�เศษ นพ.เอกชัย โควาว�สารัช
อ.นพ.สุธรรม สุธีภัทรานันท
อ.สุภานัน ชัยราช
แจกรางวัล
พ�ธีปด: อุปนายกสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)

คาลงทะเบียน

การประชุมว�ชาการประจำป ครั�งที่ 11 พ.ศ. 2563
รับสมัครลงทะเบียนทาง Online เทานั�นที่ www.thai-smfm.com
อัตราคาลงทะเบียน
ตองการลงทะเบียน 3 วัน: วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563

อัตราคาลงทะเบียน 3 วัน

กอน

ตั�งแต

31 มี.ค. 63 1-20 เม.ย. 63

ประชุมว�ชาการ (Main Congress)
 เปนสมาช�กสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ เลขที่ ……………………..
 3,300 บาท  3,500 บาท
 ไมไดเปนสมาช�กสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ
 3,800 บาท  4,000 บาท
 สำหรับ Resident / Fellow
 2,000 บาท  2,500 บาท
กรุณาระบุหัวขอที่ทานตองการเขาฟ�ง (First come first serve)
 1 CPR in Pregnancy
 2 Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring
 3 Non-Technical Skills in Obstetric Practice (Teamwork and Communications)
 4 Practical Points in ANC
สมัครสมาช�กสมาคมฯ ตลอดช�พ
 800 บาท  800 บาท
รวมคาใชจาย (บาท)

21 เม.ย. 63 หนางาน*
 4,000 บาท
 4,500 บาท
 3,000 บาท

 800 บาท

ตองการลงทะเบียน 2 วัน: วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563

อัตราคาลงทะเบียน 2 วัน
ประชุมว�ชาการ (Main Congress)
 เปนสมาช�กสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ เลขที่ ……………………..
 ไมไดเปนสมาช�กสมาคมเวชศาสตรมารดาฯ
 สำหรับ Resident / Fellow
สมัครสมาช�กสมาคมฯ ตลอดช�พ
รวมคาใชจาย (บาท)

กอน

ตั�งแต

21 เม.ย. 63 หนางาน*

 2,300 บาท
 2,800 บาท
 1,000 บาท
 800 บาท

 2,500 บาท
 3,000 บาท
 1,500 บาท
 800 บาท

 3,000 บาท
 3,500 บาท
 2,000 บาท
 800 บาท

31 มี.ค. 63 1-20 เม.ย. 63

การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อทางสมาคมฯไดรับคาลงทะเบียนแลว
ผูลงทะเบียนหนางานอาจไมไดความสะดวก กระเปาและเอกสารการประชุมอาจไมครบถวน

รายละเอียดการลงทะเบียน


การลงทะเบียน





การชำระเง�น




ผูสมัครเขาเปนสมาช�กพรอมกับการลงทะเบียนครั�งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาช�กไดทันที
ผูส มัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสทิ ธิเขาฟ�ง pre-congress workshop และเลือกไดเพ�ยง 1 workshop เทานัน�
โอนเง�นเขาบัญช�ออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม
ช�่อบัญช� “ว�ชาการสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)”
เลขที่ 041-0-08598-7

การยกเลิกการลงทะเบียน

ผูที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะตองสงหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะไดรับคืนคาลงทะเบียนภายหลังเสร�จสิ�นงานประชุมแลว ในอัตราดังนี้:
 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 คืนใหรอยละ 50 ของคาลงทะเบียน
 ตั�งแตวันที่ 11 เมษายน 2563 ไมคืนคาลงทะเบียนทุกกรณี


สอบถามเพ��มเติมไดที่
คุณพรธวัล บุญชนะทองเลิศ
สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั�น 8 ซอยศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-7181489 มือถือ 087-6957659 โทรสาร. 02-7181488
E-mail: por.boon@hotmail.com, thai.mfm@gmail.com
Website: www.thai-smfm.com

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเช�ญผูเขารวมประชุมสงผลงานทางว�ิชาการเขาประกวดช�งรางวัล ในรูปแบบ Poster presentation
ผลงานการประกวดโปสเตอรที่ไดรับรางวัลที่ 1
จะตองนําเสนอผลงานในหองประชุมใหญ
หมดเขต
วันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2563
สงผลงาน
เวลา 11.15 - 12.15 น.
25 มีนาคม
2563

แบบฟอรมจองที่พัก งานประชุมว�ชาการประจำป ครั�งที่ 11 พ.ศ. 2563
สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)
กรุณาสำรองหองพักโดยตรงกับโรงแรมที่ตองการพัก กอนวันที่ 31 มีนาคม 2563

1. โรงแรมและแบบหองที่ทานตองการเขาพัก
Mytt Beach Hotel Pattaya 100 หอง

3,500 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู)
 Deluxe Urban (32.sqm.)
1,500 บาท/หอง/คืน
 Extra Bed
การชำระเง�น: จายเง�นเต็มจำนวนทั�งหมดในวันที่สงใบจองหองพักใหกับทางโรงแรม
กรณีสำรองหองพักแลวทางโรงแรมฯไมรับคืนหองพักและคืนเง�นทุกกรณี
ช�่อบัญช�: บร�ษัท เอ-วัน พัทยา จำกัด สาขาเซ�นทรัล พลาซา มาร�นา
ธนาคารไทยพาณิชย เลขบัญช� 934-300213-9

รวมอาหารเชา
รวมอาหารเชา

A-ONE Hotel Pattaya 300 หอง

1,200 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา
 Star Room (15.sqm.) A-One Star
 Superior Star Room (18.sqm.) A-One Star 1,500 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา
2,500 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา
 Deluxe Room (32.sqm.) Royal Cruise
2,500 บาท/หอง/คืน (เดี่ยว/คู) รวมอาหารเชา
 Deluxe Room (32.sqm.) New Wing
Extra
Bed
1,200 บาท/หอง/คืน
รวมอาหารเชา

การชำระเง�น: จายเง�นเต็มจำนวนทั�งหมดในวันที่สงใบจองหองพักใหกับทางโรงแรม
กรณีสำรองหองพักแลวทางโรงแรมฯไมรับคืนหองพักและคืนเง�นทุกกรณี
ช�่อบัญช�: บร�ษัทวันทมิตร จำกัด / กระแสรายวัน / สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญช� 153-3-09095-5
2. วันที่ตองการเขาพัก จำนวน …………….. คืน
วันที่เขาพัก …………….. พฤษภาคม 2563 (14.00 น.)
วันที่ออกจากที่พัก …………….. พฤษภาคม 2563 (12.00 น.)
3. ขอมูลผูเขาพัก (กรุณาเข�ยนตัวบรรจง และชัดเจน)
ช�่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ช�่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ช�่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ปฏิบัติงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท …………………………………………….. มือถือ ………………………………………………….. อีเมลล …………………………………………………..
ผูประสานงาน ช�่อ-สกุล ……………………………………………………………………… มือถือ ……………………………………………………………………..
4. ที่อยูที่ตองการใหออกใบกำกับภาษ� (กรุณาเข�ยนตัวบรรจง และชัดเจน)
นามออกใบกำกับภาษ� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยูออกใบกำกับภาษ� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ถนน …………………………………………………………………………. ตำบล / แขวง …………………………………………………………………………………….
อำเภอ / เขต ……………………………………………………………. จังหวัด ……………………………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย …………………………………………………………..
เลขประจำตัวผูเสียภาษ� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mytt Beach Hotel Pattaya สงแบบฟอรมการจองที่พัก และ เอกสารการโอนเง�นไดที่ rsvn@mytthotel.com
A-One Hotel Pattaya
สงแบบฟอรมการจองที่พัก และ เอกสารการโอนเง�นไดที่ rsvnpty@a-onehotel.com
ตองการสอบถามขอมูลเพ��มเติมเร�่องที่พักติดตอ คุณพ�รว�ชญ ฤกษ�ปาณี โทร 084-163-6424

โรงแรม Mytt Beach Pattaya ถนนเลียบชายหาด พัทยาเหนือ ซอย 3 ต.หนองปร�อ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�
สอบถามขอมูลเพ��มเติม: คุณพ�รว�ชญ ฤกษ�ปาณี โทร 084-163-6424 Email: peerawit.r@mytthotel.com

แผนที่โรงแรม

ชั�น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เลขที่ 2 ซอยศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท: 02-7181489 มือถือ: 087-6957659 โทรสาร: 02-7181488 ID Line: 0876957659
E-mail: thai.mfm@gmail.com, por.boon@hotmail.com Website: www.thai-smfm.com

สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (ไทย)

การประชุมว�ชาการประจําป ครั�งที่ 11 พ.ศ. 2563

