ใบสมัครเขารวมประชุมและจองหองพัก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2552
เรื่อง “ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก” (Clinical Drug Information System)
วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552
ณ อาคารสวนปาฐอาศรม หองประชุมจําลอง สุวคนธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.ชื่อ–นามสกุล ตัวบรรจงพิมพอยางชัดเจน (เภสัชกร/เภสัชกรหญิง/นาย /นาง/นางสาว)………………………………………
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………….....................................
2.สถานที่ทํางาน……………………………………………..…….………….ตําบล / แขวง…………………………………....
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย…..………….……….
โทรศัพท………………………….……โทรสาร……….……………….e-mail ……………………………………………..
3. การประชุม
{ สามารถเขารวมประชุมได
{ ไมสามารถเขารวมประชุมได
4. ประเภทของอาหาร
{ ตามที่คณะฯ จัดให
{ อาหารอิสลาม { อื่นๆ (ระบุ)………………….………..
5. ลักษณะงานที่ทํา......................................................................................................................................................................
6.การลงทะเบียน สงคาลงทะเบียนลวงหนาสําหรับการประชุม เปนจํานวนเงิน 4,000 บาท (พรอมใบสมัคร)
{ โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม ในนาม “โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร”
เลขที่บัญชี 352-2-21302-8 (โดยใหสงสําเนาใบโอนเงินใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และเขียนชื่อผูสมัครไว
เปนหลักฐานดวย)

{ ซื้อธนาณัติ เลขที่ ……………………………… สั่งจายในนามของ นางสาวนาตยา ทับทิมทอง ณ ที่ทําการไปรษณีย
ปณ.สนามจันทร 73001 ออกใบเสร็จรับเงินในนาม(โปรดแจงอยางชัดเจน)………………..………….……………………...
หมายเหตุ
ใบเสร็จรับเงินทานจะไดรับในชวงวันประชุม 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552

ฃ

โปรดสงแบบตอบรับพรอมธนาณัติตัวจริง หรือใบโอนเงินตัวจริงหรือสําเนา (ทางไปรษณีย)

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552
ไปยัง  คุณนาตยา ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3427-3053 FAX. 0-3425-0941

แผนที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร Ö

แผนที่การเดินทางมาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนที่ภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยฯ
คณะเภสัชฯ
อาคารสวน
ปาฐอาศรม
หอง
ประชุม
ประโชติ
เปลงวิทยา

สํานักงาน
อธิกาบดี

คณะ
อักษรฯ

คณะ
ศึกษาฯ
ตึก
50ป

โรงเรียน
สาธิต
ปอมยาม

เภสัชศาลา

ศูนย
ศิลป
วัฒน
ธรรมฯ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท 034-255803, 034255800
โทรสาร 034-250941, 034-255801
www.pharm.su.ac.th

ทางเขาประตูใหญหนามหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเกี่ยวกับหองพัก Ö

7 .การสํารองหองพักโรงแรมริเวอร จ. นครปฐม เบอรโทรที่ติดตอได 034-280440-5 โทรสาร 034-254310

ทั้งนี้ขอใหทานสํารองหองพักเองโดยดวน (โปรดแจงทางโรงแรมวาทานมาเขารวมประชุมโครงการ DIS ดวย)
หองพักตึก 1 (อาคารกลาง)
1. หองพัก เตียงคู ราคา 420 บาท /คืน
2. หองพัก เตียงเดี่ยว ราคา 520 บาท / คืน
3. หองพัก 3 เตียง ราคา 520 บาท / คืน (แอร ทีวี ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน)
หองพักตึก 2
1. หองพัก เตียงคู ราคา 600 บาท /คืน
2. หองพัก เตียงเดี่ยว ราคา 600 บาท / คืน
(แอร ทีวี ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน อางอาบน้ํา)
หองพักตึก 3 (อาคารสีชมพู)
1. หองพัก เตียงคู ราคา 750 บาท /คืน
2. หองพัก เตียงเดี่ยว ราคา 750 บาท / คืน
(แอร ทีวี ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน อางอาบน้ํา)
หมายเหตุ หองพักเตียงเดี่ยวและเตียงคูไมรวมอาหารเชา ถาตองการรับอาหารเชาเพิ่มทานละ 120 บาท/ทาน
8. การสํารองหองพักโรงแรมเวล จ.นครปฐม เบอรโทรศัพท 034-253855-63,034-251020-4 โทรสาร 034-253864

ทั้งนี้ขอใหทานสํารองหองพักเองโดยดวน (โปรดแจงทางโรงแรมวาทานมาเขารวมประชุมโครงการ DIS ดวย)
1. อัตราหองพัก เตียงคู –เตียงเดี่ยว
2. อัตราหองพัก เตียงคู –เตียงเดี่ยว

ตึกเอ
ตึกดี

ราคา
ราคา

600
700

บาท/หอง/คืน/พรอมอาหารเชา
บาท/หอง/คืน/พรอมอาหารเชา

¾ กรณีผูเขารวมประชุมพักที่โรงแรมริเวอร และโรงแรมเวล โปรดแจงการจองเขาพักที่คณะเภสัชศาสตรดวย
เพื่อทาง ผูจัด จะไดตรวจสอบจํานวน ผูเขารวมประชุมวามีจํานวน กีท่ าน
ผูประสานงานจะไดจัดรถรับ-สงระหวางโรงแรมและคณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารวมประชุมโดยจัดบริการรถรับ-สงที่โรงแรม
ชวงเชา เวลา 8.00 น. ทุกวัน ชวงเย็น เวลา 19.00 น. (โดยประมาณ)
สําหรับวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โปรด Check out ในชวงเชา
วันสุดทายของการประชุมคณะจะจัดรถสง 2 จุด คือ หนามหาวิทยาลัย และ ทารถ บขส. จ.นครปฐม
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
9. รายละเอียดการเดินทางที่สะดวกผานมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสารรถปรับอากาศ (สายใตใหม) คาโดยสารขึ้นอยูตามระยะทาง
- กรุงเทพฯ – ดําเนินสะดวก (เบอร 78) สาย ป.2 - กรุงเทพฯ –สุพรรณบุรี (เบอร 88) สาย ป.2
- กรุงเทพฯ – เพชรบุรี (เบอร 73) สาย ป.2
- รถตู ขึ้นบริเวณซอยรานอาหาร ป. กุงเผา เลยสํานักงานหางเซ็นทรัลปนเกลา และศาลพระศิวะ และแจงสถานที่ที่ทาน
ประสงคจะลง รถตูจะผานหนาโรงแรมริเวอรและปลายทางรถมาจอดหนามหาวิทยาลัยศิลปากร(ราคาประมาณ 40 บาท) ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยสารรถไฟ จากสถานีรถไฟนครปฐม–โรงแรมริเวอรและโรงแรมเวลหรือเดินทางมาที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (นั่งมอเตอรไซดรับจาง 30-40 บาท)
แผนที่โรงแรมÖ

151/79 ถนนราชวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท : 034-251020-4,253855-63 โทรสาร : 034-253864
http://www.whale.co.th

แผนที่โรงแรมริเวอร จ.นครปฐม

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rambomom&date=20-07-2006&group=1&gblog=1

