
ใบจองเขา้ร่วมประชมุวิชาการกลางปี ๒๕๖๐สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel and Spa, พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล....................................................ต าแหน่ง...........................................หน่วยงาน............................................................................ หน้า๑

               มอืถือ...................................... e-mail…………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล ผู้ตดิตาม ๑.................................................................

               ผู้ตดิตาม ๒.................................................................

  ประสงค์ให้ผู้จัดการประชุม จัดคู่พักให้

  พักคู่กับชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……….................................................……...............…หน่วยงาน.............................................................
               หมายเหต ุ กรุณาใส่รายละเอียด และท าเครืองหมายกากบาท (X) ในช่องส่ีเหล่ียม ให้ครบทุกส่วนในแถวทีเ่กี่ยวข้อง (จะแจกคูปองอาหารตามทีแ่จ้ง/ท าเครืองหมาย)

สถานะ ค่าลงทะเบียน หาทีพั่กเอง ห้องคู่ ห้องเดี่ยว เตยีงเสริม/ ไปเอง รถสมาคมฯ

 (พัก 2 ท่าน) (พักท่านเดยีว) คนที ่3 ในห้อง

๑. สมาชกิ (อายุสมาชกิ       

มากกว่า 1 ป)ี 1,000 บ. (มัดจ า) ขึ้นกับผู้สมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,000 บ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นกับผู้สมัคร 500 บ. (มัดจ า)

๒. สมาชกิ (อายุสมาชกิ       

น้อยกว่า 1 ป)ี 1,500 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 1,000 บ. 2,000 บ. 800 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 500 บ. (มัดจ า)

๓. ผู้สนใจเขา้ร่วมประชมุ       

ไม่ได้เป็นสมาชิก 2,000 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 1,000 บ. 2,000 บ. 800 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 500 บ. (มัดจ า)

๔. ผู้ตดิตาม ๑       

ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นกับผู้สมัคร 1,000 บ. 2,000 บ. 800 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 500 บ. (มัดจ า)

๕. ผู้ตดิตาม ๒       

ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นกับผู้สมัคร 1,000 บ. 2,000 บ. 800 บ. ขึ้นกับผู้สมัคร 500 บ. (มัดจ า)

รวมค่าตา่งๆ เพ่ือลดอาหารเหลือทิ้ง ขอให้ผู้สมัครรวมถึงผู้ติดตามจองที่ส าหรับอาหารว่าง และอาหารมื้อ

ค่าที่พัก Long Beach Garden Hotel and Spa พัทยา การเดนิทาง



ใบจองเขา้ร่วมประชมุวิชาการกลางปี ๒๕๖๐สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel and Spa, พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล....................................................ต าแหน่ง...........................................หน่วยงาน............................................................................ หน้า๒

               มอืถือ................................................. e-mail…………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล ผู้ตดิตาม ๑.................................................................

               ผู้ตดิตาม ๒.................................................................

หมายเหต ุ๑. ค่าลงทะเบยีน ที่พกั และอื่นๆต้องโอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต ชื่อบญัชี  นายวิโรจน ์ช่างมว่ง เลขที่บญัชี 364-220070-5 ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.

            ๒. สมาชิก (อายุสมาชิกมากกวา่ ๑ ป)ี ต้องมัดจ าค่าลงทะเบยีนจ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยค่ามัดจ าต่างๆสามารถรับคืนระหวา่งงานประชุมด้วยตนเองเทา่นั้น

            ๓. หลังจากหมดเขตการรับสมัคร สมาชิกทกุประเภท และผู้สนใจ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม มีค่าลงทะเบยีน ๒,๕๐๐ บาท และขอใหด้ าเนินการจัดหาที่พกั และเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

            ๔. ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนตัวบคุคลทั้งสมาชิกผู้สนใจ และผู้ติดตาม หลังจากหมดเขตการรับสมัคร และสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าใช้จ่ายต่างๆหลังงานประชุม

สถานะ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

 (๑ ครั้งชว่งบ่าย)  (๑ ครั้งชว่งเชา้) มื้อกลางวันทีโ่รงแรม มื้อเย็นร้านมมุสบาย มื้อกลางวันนอกโรงแรม

๑. สมาชกิ (อายุสมาชกิ จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง

มากกว่า 1 ป)ี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

๒. สมาชกิ (อายุสมาชกิ จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง

น้อยกว่า 1 ป)ี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

๓. ผู้สนใจเขา้ร่วมประชมุ จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง

ไม่ได้เป็นสมาชิก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

๔. ผู้ตดิตาม ๑ จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง

ไม่เข้าร่วมประชุม 200 บ. 200 บ. 550 บ. 550 บ. 500 บ.

๕. ผู้ตดิตาม ๒ จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง จอง  ไมจ่อง

ไม่เข้าร่วมประชุม 200 บ. 200 บ. 550 บ. 550 บ. 500 บ.

จอง ร่วมรับประทานว่างระหว่างประชุม

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

จอง ร่วมรับประทานอาหาร


