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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย

 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป

 เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดตอ คุณนิศานาถ สอนอาจ  โทรศัพท 0-2716-6200-1 ตอ 4  
E-mail:  nisanard1232@gmail.com
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ขอแนะนําในการสงบทคัดยอเพื่อนําเสนอผลงาน
การประชุมใหญกุมารเวชศาสตร คร้ังที่ 88 

(วันที่ 27-29 เมษายน 2566)
1. ใชโปรแกรม Microsoft Word อักษรภาษาอังกฤษ โดยใช Font แบบ Browallia New
 ขนาด 16 points ระยะระหวางบรรทัดเปน 1.15 ระยะระหวางขอบเทากับ 1 นิ้วทุกดาน
2. เรียบเรียงบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษในรูปแบบ structured abstract ประกอบดวย Background,
 Objectives, Methods, Results และ Conclusions ยกเวนรายงานผูปวยใหเปลี่ยน Objectives,
 Methods และ Results เปน Case report
3. พิมพชื่อเรื่อง ใหใชตัวพิมพใหญ (Capital letters) เฉพาะตัวแรกของคํา ยกเวนคําบุพบท
 ใหใชตัวพิมพเล็ก
4. ใสชื่อผูนิพนธ โดยระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ไมระบุยศหรือตําแหนงวิชาการ
 ใชอักษรตัวหนา ขีดเสนใตชื่อผูนิพนธที่นําเสนอผลงาน
5. ระบุสถาบันของผูนิพนธ ตามลําดับชื่อผูนิพนธ ใชตัวเลขยก 1, 2, 3.... ตามลําดับ
6. จํานวนคําไมเกิน 250 คํา นับเฉพาะสวน Background, Objectives, Methods, Results และ
 Conclusions ไมควรมีตารางหรือรูปภาพ
7. กรณีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ใหระบุชื่อบุคคล/สถาบันที่ใหทุนในบรรทัดลางสุดของบทคัดยอ
8. ระบุชื่อผูนิพนธที่นําเสนอผลงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพทมือถือ และอีเมลที่สามารถติดตอได
9. ระบุวาตองการนําเสนอในรูปแบบ 1) e-poster เทานั้น หรือ 2) ไดทั้ง e-poster หรือ oral
 presentation (นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ) หากเลือกขอ 2 คณะกรรมการจะเปนผูตัดสินวา
 บทคัดยอเหมาะสมที่จะนําเสนอในรูปแบบใด 
10. ไมรับบทคัดยอที่สงลาชากวากําหนด หรือบทคัดยอที่ไมสมบูรณ
11. กําหนดสงบทคัดยอทางอีเมล ถึง คุณพิสิษฐ หิรัณยตระกูล E-mail: phisisth13@gmail.com
 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และทานจะไดรับการแจงผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 
 หมายเหตุ: บทคัดยอที่สงเขาประกวดงานวิจัยแพทยประจําบาน (Resident Research Contest)
 จะตองใหสถาบันฝกอบรมเปนผูสงเทานั้น โดยใชแบบฟอรมนําสงบทคัดยอผลงานวิจัยการประกวด  

หมายเหตุ
1. ผูมีสิทธิสงบทคัดยอผลงานวิจัยหรือรายงานผูปวยเพื่อนําเสนอจะตองเปนกุมารแพทย
 หรือแพทยประจําบานตอยอด หรือแพทยประจําบาน 
2. บทคัดยอที่ไดรับการคัดเลือกจะตองนําเสนอในรูปแบบ oral presentation หรือ e-poster
 โดยจะแจงรายละเอียดการนําเสนอ oral presentation และ e-poster พรอมกับการแจงผลการตัดสิน
3. ผูนําเสนอบทคัดยอที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอแบบ oral presentation และ e-poster จะไดรับสิทธิ
 การยกเวนคาลงทะเบียนการประชุมฯ ครั้งที่ 88 
4. บทคัดยอที่ไดรับคัดเลือกทั้งหมดจะไดรับการจัดพิมพใน abstract e-book



ลงทะเบียนออนไลน พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน 
ที่ไดรับจากธนาคาร Pay-in Slip / ATM Slip

สิทธิของผูเขารวมประชุม
•  เขารวมประชุมทางวิชาการ 3 วัน
• อาหารกลางวัน 3 มื้อ  (27-29 เม.ย. 66)
• Coffee Break 5 มื้อ  (27-29 เม.ย. 66) 
• งานเลี้ยงอาหารคํ่า 1 มื้อ        (28 เม.ย. 66)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณนิศานาถ สอนอาจ  โทร 0-2716-6200-1 ตอ 4   เวลา 07.00 – 15.00 น.

การสํารองที่พัก (ติดตอโดยตรงกับทางโรงแรม)
โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (ราคาหองพักรวมอาหารเชา)
ติดตอ Raya Boontanasak   โทรศัพท  09-4915-9564
E-mail: raya@royalcliff.com

หมายเหตุ :
1. การยกเลิกการลงทะเบียน ผูท่ียกเลิกการลงทะเบียนจะตองสงหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษรมายังสมาคมฯ 
 โดยจะไดรับคืนคาลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานดังนี้:
  กอน  วันที่ 30 มีนาคม 2566 คืนรอยละ 50 ของคาลงทะเบียน
  ตั้งแต วันที่ 30 มีนาคม 2566 ไมคืนคาลงทะเบียน
2. ผู้เขารวมประชุมสามารถเบิกคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามระเบียบของทางราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว
3. การจองหองพักติดตอกับทางโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 ใบเสร็จรับเงินของทางโรงแรมพรอม FOLIO คาหองพักติดตอขอรับไดที่ CASHIER ของโรงแรมในวันที่ CHECK OUT

                  Room              Hotel                     Rate
Mini Suite  (Run of the house)   Royal Cliff Beach Hotel Single/Twin ราคา  4,000 บาท / คืน
Grand Sea View Royal Cliff Grand Hotel Single/Twin ราคา  5,000 บาท / คืน
Grand Sea View Plus Royal Cliff Grand Hotel Single/Twin ราคา  5,500 บาท / คืน

อัตราคาลงทะเบียน
ผูเขาอบรม  ภายใน 31 มี.ค.66 หลัง 31 มี.ค.66
สมาชิก สกท./รวกท. 6,200  บาท 6,700  บาท
แพทยประจําบาน/พยาบาล 5,500  บาท 5,500  บาท
แพทยทั่วไป 6,700  บาท 7,200  บาท

*ยกเวนคาลงทะเบียนกุมารแพทยอาวุโส  อายุ 65 ป ขึ้นไป

Register Now
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