
คา่ลงทะเบยีน 
การประชุมวชิาการกลางปี พ.ศ. 2566 

ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

ระหวา่งวนัองัคารที ่25 - วนัเสารท์ ี ่29 เมษายน พ.ศ. 2566 
ณ หอ้งวภิาวด ีบอลรูม ช ัน้ L  

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพฯ 

THEME: OB-GYN 2023 : Good Practice 
 

นพ./พญ./นาย/นาง/นส.             

เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ ์เลขที ่        

สถาบันการฝึกอบรม/ที่ท างาน             

โทรศัพท ์     E-mail address:           

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้(ออกใบเสร็จรับเงนิ)            

               

 

คา่ลงทะเบยีน Main congress 

วนัพุธที2่6-วนัศุกรท์ ี ่28 เมษายน 2566 

ลงทะเบยีนกอ่นวนัที ่ 

 31 มนีาคม 2566 

ลงทะเบยีนต ัง้แตว่นัที ่ 

1 เมษายน 2566 

❑ ยุวสมาชกิ (แพทยป์ระจ าบา้น) (Resident)  

❑ แพทยใ์ชทุ้น (Intern) 

❑ 2,000 บาท ❑ 2,500 บาท 

❑ สมาชกิราชวทิยาลัยสตูนิรแีพทย ์ 

    (Member of RTCOG) 
❑ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา (Fellow) 

❑ 4,500 บาท ❑ 5,000 บาท 

❑ พยาบาล (Nurse)   

❑ นักวทิยาศาสตร ์(Scientist) 

❑ 2,500 บาท ❑ 3,000 บาท 

❑ ผูท้ีม่ใิชส่มาชกิ (Not member of RTCOG) ❑ 5,000 บาท ❑ 5,500 บาท 
 

คา่ลงทะเบยีน  

RTCOG Board Examination:  

The Official Tutorial 2-Day Course 

   
    วนัองัคารที ่25 เมษายน 2566 ณ หอ้งวภิาวด ีBallroom A ชัน้ L 
    และ วนัเสารท์ ี ่29 เมษายน 2566 ณ หอ้งวภิาวด ีBallroom C ชัน้ L 

 

เวลา 08.00-17.00 น. 

❑ Resident, Fellow และแพทยใ์ชทุ้น (Intern) ❑ 1,000 บาท / 2 วัน 

❑ สมาชกิทั่วไป , พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ❑ 2,500 บาท / 2 วัน 

 

Pre-congress Workshops  วนัองัคารที ่25 เมษายน 2566 

 

 หมายเหตุ:  1. ผูท้ีป่ระสงคล์งทะเบยีนเขา้ Pre-congress Workshop และ Tutorial  Course  ตอ้งลงทะเบยีนเขา้รว่ม Main Congress ดว้ย 
  2. ขอสงวนสทิธิ ์งดจดั Pre-congress Workshop ในกรณีมผีูเ้ขา้รว่มประชุมนอ้ยกวา่ 15 คน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
                
 

การช าระเงนิคา่ลงทะเบยีน               

 

❑ การโอนเงนิ ชือ่บญัช ีราชวทิยาลยัสูตฯิ เพือ่จดัประชุม  

  บญัช ีออมทรพัย ์เลขที ่041-1-28599-8 

  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรตีดัใหม ่

 

หมายเหตุ   โปรดแนบหลักฐานหรอืส าเนาการโอนเงนิพรอ้มใบสมัครเขา้ร่วมงานประชมุวชิาการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิค่าลงทะเบยีน)  

มาที ่E-mail address: congressrtcog@hotmail.com 

สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่นส.ราตร ีนันตา โทรศัพท ์: 0-2716-5721-2, 090-669-5722 

❑  W1 : เวลา 8.00-16.00 น. Hands on Workshop: Management of Obstetric Anal Surgery   
    Incontinence Surgery (OASIS) by Perineal Massage and Anal   
หอ้ง ลาดพรา้วสวที ชัน้ M  Sphincter Surgery Repair 
    รับจ านวน 50 คน 

 

❑ 1,500 บาท 

❑  W2 :  เวลา 8.00-17.30 น. Hysteroscopic Hand-on Workshop  

หอ้ง วภิาวดบีอลรูม B   ชัน้ L  Hysteroscopic Lecture  รับจ านวน 60 คน 

    Hysteroscopic Lecture + Hand-on Workshop แพทย์รับจ านวน 36 คน

    Hysteroscopic Lecture + Hand-on Workshop พยาบาลรับจ านวน 54 คน 

 

❑ 1,500 บาท 

❑ 3,000 บาท 

❑ 2,000 บาท 

mailto:congress@rtcog.or.th

