
Association of Cell Therapy, Thai : ACT, Thai
แบบตอบรับเขารวมฝกอบรม

ACT THAI-Seminar : IPCT4

 รับจำนวนจำกัด
เทานั้น !!

การฝกอบรมเรื่อง Introduction of Cell Therapy “เซลลบำบัดเบื้องตน” ครั้งที่ 4
4 th introduction to Practical Cell Therapy
วันที่ 14-16  พฤษภาคม  2557
หองบอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม  กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ
ผูสมัคร ( )

1. ขอมูลผูสมัคร (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน)

ชื่อ (นาย / นาง / น.ส.) ........................................................ นามสกุล.....................................................................

ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………..………..............................……….......

อายุ............ป อาชีพ....................................................ตำแหนง...................................................................................

หนวยงาน.........................................................................ใบประกอบวิชาชีพเลขที่......................................................

ที่อยูออกใบเสร็จ เลขที่............................ถนน.......................................แขวง/ตำบล...................................................

เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...............................................

โทรศัพทมือถือ....................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................................

E-Mail: ........................................................................................................................................................................

2. คาลงทะเบียน

คาลงทะเบียนแพทยใหม    12,000 บาท

+ Special issue : 4,000 บาท

..............................................................................................................................................................................................

* Special issue ( พิเศษ 3,000 บาท เฉพาะแพทยที่จบหลักสูตร IPCT)

** พิเศษสำหรับนักศึกษา ม.แมฟาหลวง และ ม.ธุรกิจบัณฑิต แสดงบัตรรับนักศึกษารับสวนลด 2,000 บาท

3. ที่พัก (ติดตอหองพักกับทางโรงแรม ในราคาสมาคมฯ  ) 
เดินทางถึงที่พักวันที่.............................................เวลา..........................
เดินทางออกจากที่พักวันที่....................................เวลา..........................
หองพักเดี่ยวจำนวน......................หอง    จำนวน.........................คืน

4. วิธีการชำระเงิน : กรุณาโอนเงินลวงหนากอนการสัมมนา  7   วัน   
ชื่อบัญชี “สมาคมเซลลบำบัดไทย”
เลขที่บัญชี 970-004134-4 / ธนาคารกรุงไทย / สาขารานสหกรณกรุงเทพฯ เอกมัย/ บัญชีออมทรัพย
กรุณาแฟกซ Pay-in  พรอมระบุชื่อ -นามสกุล  (ผูรวมสัมมนา)

5. กรุณาสงแบบตอบรับมาที่ 
สายดวน  คุณรุงทิพย 081-866 6440
E-mail: actthai2012@gmail.com, rungthip@celltherapythai.or.th

สมาคมเซลลบำบัดไทย สำนักงานเลขที่ 184/208 ชั้น 30 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ASSOCIATION OF CELL THERAPY, THAI 184/208 Forum Tower 16 Fl , Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320



ACT THAI-Exhibition : IPCT4

Association of Cell Therapy, Thai : ACT, Thai
Exhibition Form

แบบฟอรมรวมออกบูธ (Exhibition Form)
การฝกอบรมเรื่อง Introduction of Cell Therapy “เซลลบำบัดเบื้องตน” ครั้งที่ 4
วันที่ 14-16  พฤษภาคม  2557 หองบอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม  กรุงเทพมหานคร

1. ขอมูลเบื้องตน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน)

ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / นิติบุคคล ) ........................................................ นามสกุล.....................................................................

ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………..………..............................……….......

บริษัท………………………………………………………................……………………………………………….....................................................................

ที่อยูออกใบเสร็จ เลขที่............................ถนน.......................................แขวง/ตำบล...................................................

เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...............................................

โทรศัพทมือถือ....................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................................

E-Mail: ........................................................................................................................................................................

ประเภทของธุรกิจ..........................................................................................................................................................

สินคาที่จะจำหนาย.........................................................................................................................................................

2. คาลงทะเบียนสนุนสมาคมฯ  

     Platinum Sponsor 200,000 บาท

     Gold Sponsor 100,000 บาท

     Silver Sponsor 20,000 บาท

3. ที่พัก (ติดตอหองพักกับทางโรงแรม ในราคาสมาคมฯ  ) 

เดินทางถึงที่พักวันที่.............................................เวลา..........................

เดินทางออกจากที่พักวันที่....................................เวลา..........................

หองพักเดี่ยวจำนวน......................หอง    จำนวน.........................คืน

4. วิธีการชำระเงิน : กรุณาโอนเงินลวงหนากอนงานสัมมนา  7   วัน   

ชื่อบัญชี “สมาคมเซลลบำบัดไทย”

เลขที่บัญชี 970-004134-4 / ธนาคารกรุงไทย / สาขารานสหกรณกรุงเทพฯ เอกมัย/ บัญชีออมทรัพย

กรุณาแฟกซ Pay-in  พรอมระบุชื่อ -นามสกุล  (ผูรวมสัมมนา)

5. กรุณาสงแบบตอบรับมาที่ 

สายดวน  คุณรุงทิพย 081-866 6440

E-mail: actthai2012@gmail.com, rungthip@celltherapythai.or.th

สมาคมเซลลบำบัดไทย สำนักงานเลขที่ 184/208 ชั้น 30 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ASSOCIATION OF CELL THERAPY, THAI 184/208 Forum Tower 16 Fl , Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 10320


