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9. การลงทะเบียน (ผู้ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอผลงานจะได้รับการยกเว้น) 
สมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaiviro.org หมดเขตรับ

ลงทะเบียน และชําระเงินวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ประเภทการลงทะเบียน 
ลงทะเบียน และชําระเงนิ 

ภายใน 
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หลงั 
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สมาชิกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 1,500 บาท 2,000 บาท 
บุคคลท่ัวไป 2,000 บาท 2,500 บาท 
นักศึกษา (แสดงบัตรนักศึกษา) 500 บาท 700 บาท 

หมายเหตุ รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
**สําหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม กรุณาติดต่อผู้จัดงานโดยตรง** 
**ขอยกเลกิการลงทะเบียน ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จะคืนเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินลงทะเบียน 

ชําระเงินค่าลงทะเบียน เลขที่บัญชี 016-243116-3 
 ช่ือบัญชี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 
 ส่งหลักฐานการชําระเงินผ่านทาง virology.a.t@gmail.com 

10. ผลสัมฤทธิ์(ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
10.1 สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของไวรัสก่อโรคที่สําคัญรวมทั้ง 

ไวรัสก่อโรคในคนและในสัตว์ท่ีก่อการระบาดอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส 

10.2 สมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัส และได้ทราบ
ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ สําหรับใช้ในงานวิจัยด้านไวรัสวิทยา 

10.3 นักศึกษาบัณฑิต และผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้เผยแพร่ และนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
10.4 สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบข้อมูล การดําเนินงานของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา 

11. ตารางประชุม (เอกสารแนบ) 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 
นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 

 
 
  


