ประกาศ เรื) องการรับวุฒบิ ัตรหรื อเกียรติบัตรของแพทย์ ฉุกเฉิน
ในงานประชุมใหญ่ วุฒบิ ัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งประเทศไทย ครัGงที) 2
ณ ศูนย์ ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
วันอังคารที) 13 มีนาคม 2561
กําหนดการ

วันที& 13 มีนาคม 2561

การลงทะเบียน ภายใน 18 ก.พ. 2561 ผ่าน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR47zVpudyjX80husLb5KNqlchCeOXcI3aOlLQiy5xKyxY
tg/viewform
ค่ าลงทะเบียน q 3,500 บาท (รวมค่าเช่าชุดครุ ย ภาพถ่าย และค่าธรรมเนียมวุฒิบตั ร)
q 5,000 บาท (หากต้องการชุดครุ ย)
q ไม่เสี ยค่าลงทะเบียน สําหรับตัวแทนสถาบันฝึ กอบรมที&มีชุดครุ ยแล้ว
***ค่าลงทะเบียน “ไม่ สามารถ” ขอคืนได้ หากยกเลิกการเข้าร่ วมพิธี***

โอนเงินเข้ า
บัญชี “วิทยาลัยแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งประเทศไทย” ธนาคารทหารไทย เลขที) 038-7-34345-2
****กรุณาโอนเงินด้ วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็ นเลขว. 2 ตัวท้ าย****
ผู้ลงทะเบียนเข้ ารับวุฒบิ ัตรจะได้ รับ
1. ภาพรับวุฒิบตั ร (บนเวที)

ขนาด 10 x 12 นิRว จํานวน 1 ภาพ พร้อม CD file ภาพ

ภาพ Portrait (ภาพเดี&ยว)

ขนาด 10 x 12 นิRว จํานวน 1 ภาพ

ภาพถ่ายหมู่

ขนาด 12 x 24 นิRว จํานวน 1 ภาพ

หากต้องการภาพ หรื อ file เพิ&มเติม ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ&ม (ติดต่อได้ที&ซุม้ ถ่ายภาพ)
ทางร้านจะจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายในวันที& 1 มิถุนายน 2561 หากมีขอ้ สงสัยเพิ&มเติม กรุ ณาติดต่อ
บริ ษทั เฟิ ส์ทดิจิตอลแลบจํากัด เบอร์โทร 02-671-4446
2. คูปองรับชุดครุ ย คูปองถ่ายรู ปและคูปองรับวุฒิบตั ร ทาง E-mail ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2561
ขัGนตอนการรับวุฒบิ ัตร และการถ่ ายรู ป
1. หลังจากที&ลงทะเบียนผ่าน google form และโอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อย แล้ว จะได้รับ E-mail
ตอบรับจาก google form ว่าระบบได้รับการลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว (ไม่สามารถเปลี&ยนชื&อผู ้
ลงทะเบียนได้)

2. ฝ่ ายลงทะเบียนรับวุฒิบตั รฯ จะทําการตรวจสอบ และส่ ง E-mail ยืนยัน ว่าได้รับเงินเข้าบัญชี
เรี ยบร้อย โดยจะแจ้งกลับทาง E-mail
3. ตัRงแต่ 19-25 กุมภาพันธ์ ฝ่ ายลงทะเบียนจะส่ งคูปองสําหรับรับชุดครุ ย ถ่ายภาพ และเป็ นลําดับ
เดียวกับลําดับในการรับวุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร (โดยท่านที&ลงทะเบียนแต่ไม่ได้จ่ายเงินจะไม่ได้รับ
คูปองนีR)
4. ในวันรับวุฒิบตั ร สามารถขอรับครุ ย ได้ตR งั แต่เวลา 8:00 น.-12:00 น. (ขอให้มารับด้วยตนเอง
และนําคูปองที&ได้รับมาด้วย เพื&อความสะดวก)
5. สามารถถ่ายรู ปภาพ Portrait (ภาพเดี&ยว) ได้ตR งั แต่เวลา 8:00 น.-12:30 น. หลังจากนัRนจะงด
ถ่ายรู ปเพื&อเตรี ยมรับวุฒิบตั ร (โปรดนําคูปองถ่ายภาพมาด้วย เพื&อความสะดวก)
6. เวลา 13:00 น. ขอให้ผทู ้ ี&รับวุฒิบตั รฯ เข้าห้องประชุมเพื&อเตรี ยมซ้อมรับวุฒิบตั ร
7. หลังรับวุฒิบตั รเสร็ จสิR นจะมีการถ่ายภาพหมู่ ร่ วมกัน
8. ขอให้คืนชุดครุ ย (สําหรับผูท้ ี&ไม่ได้ซRื อ) ภายใน 17:30 น.
การแต่ งกาย
ชาย สวมเสืR อเชิRตสี สุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสู ท) กางเกงสแลค รองเท้าหุม้ ส้น
หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุ ภาพ รองเท้าหุม้ ส้น (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะนําให้เก็บผมด้านขวา หรื อ
รวบผมให้เรี ยบร้อย เพื&อให้เห็นใบหน้าได้ชดั เจนเมื&อถ่ายภาพ)
ไม่ควรนําสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากไว้กบั ญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิ นไม่ มจี ุดบริ การรับฝาก
ของสําหรับผูเ้ ข้ารับวุฒิบตั ร
ผู้ตดิ ตาม/ครอบครัว
สามารถเข้าร่ วมพิธีได้ โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิ นได้จดั ที&นงั& บริ เวณท้ายห้องไว้รับรอง (เข้านัง& ได้
ตัRงแต่เวลา 12.30 – 13.00 น.)
หมายเหตุ
1. สํ าหรับผู้ทจี) บการศึกษาก่ อนปี 2560 และต้ องการเข้ าร่ วมการรับวุฒบิ ัตร ฝ่ ายลงทะเบียนจะ
จัดทําเกียรติบตั รสําหรับแพทย์ฉุกเฉิ นให้แทน
2. ใบเสร็จค่ าลงทะเบียนรับได้ ทหี) น้ างาน ช่ วงลงทะเบียนเข้ ารับวุฒบิ ัตร
3. สํ าหรับผู้ทไี) ม่ ประสงค์ จะเข้ าร่ วมพิธีรับวุฒบิ ัตร
- สามารถขอรับวุฒิบตั รฯ ด้วยตนเองได้ในวันงาน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 700 บาท ที&

หน้างาน ภายในเวลา 15:00 น. (ขอเป็ นจํานวนเต็ม ไม่ตอ้ งทอน)
- หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื&นได้ โดยผูร้ ับ
มอบฉันทะต้องนําใบมอบฉันทะและสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะมาแสดง
ด้วย
- ผูท้ ี&ไม่สามารถมารับวุฒิบตั รในวันงานได้ สามารถขอรับวุฒิบตั รได้ที& สํานักงาน
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งประเทศไทย ชัRน 7 อาคารท่านผูห้ ญิงประภาศรี ฯ
โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า ตัRงแต่วนั ที& 19 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป ในวันและเวลา
ราชการโดยเสี ยค่ าธรรมเนียม 800 บาท โดยติดต่ อที) คุณนครินทร์ สมจันทร์
เบอร์ โทรศัพท์ 098-678-9732
4. สํ าหรับตัวแทนสถาบันฝึ กอบรม/อฝส.วฉ ทีเ) ป็ นสั กขีพยาน ขอให้ ลงทะเบียนในแบบ form นีG
ด้ วย หากไม่ มชี ุดครุย สามารถเลือกได้ ว่าต้ องการเช่ าตัด หรื อตัดในราคาเดียวกัน และมีวธิ ีการ
โอนเงินเดียวกัน โดยจะได้ รับ E-mail confirm ในลักษณะเดียวกัน

