ชื่อ ………………………………………………………..……… (English………...………………………………………………)
ที่อยู (บาน)………………………………………………………….…………………………………………………………………
ที่ทํางาน……………………………………………………….………………..……………………………………………………..
โทรศัพท (ที่ทํางาน) ...................................................................... (ที่บาน)...........................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….……………..…………. โทรสาร……………………………………………………..
E-mail Address…………………………………………………………….………………….……………………..……………….
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
สถาบัน
1……………………………………….
2………………….……………………
3…………………….…………………

สถานที่
................................................................
................................................................
................................................................

ปที่จบ
ปริญญา
………… …………………………….
………… …………………………….
…….…... ………………………........

ระดับหลังปริญญา
สถาบัน
1……………………………………….
2………………….……………………
3…………………….…………………

สถานที่
................................................................
................................................................
................................................................

ปที่จบ
ปริญญา/วุฒิบัตร
………… …………………………….
………… …………………………….
………… ………………………........

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)
……..Anatomy
……..Dietetics/Nutrition
……..Genetics
……..Otolaryngology
……..Psychiatry/Neurology
……..Pathology

……..Audiology
……..Family Practice
……..Neurosurgery
……..Pediatrics
……..Psychology
……..Social Work

……..Coordinator / Administrator
……..General Dentistry
……..Nursing
……..Pediatric Surgery
……..Radiology
……..Speech-Language

……..Counseling
……..Dental Hygiene
……..General Medicine ……..General Surgery
……..Oral Surgery
……..Orthodontics
……..Plastic Surgery
……..Prosthodontics
……..Research
……..Pediatrics Dentistry
……..Others (specify……………………………………)

ประเภทสมาชิก
คาสมัคร/บํารุง
400 บาทตอป

r สมาชิกสามัญ [Active Member]
บุคคลที่ใหการดูแลรักษาผูพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะในประเทศไทย

r สมาชิกสมทบ [Associate Member(A)]

บุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวของกับสหสาขาวิชาชีพ
มีสิทธิเขารวมประชุมทางวิชาการของสมาคมตลอดจนการไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่
งของสมาคม แตไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญสามัญและวิสามัญ
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200 บาทตอป

r สมาชิกนานาชาติ [International Member(I)]

30 USD ตอป

บุคคลที่มีความสนใจในสายอาชีพที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสมาคม หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในสมาชิกสามัญ แตประกอบอาชีพหรือใหการดูแลรักษาผูปวยอยูนอกประเทศไทย

r สมาชิกกิตติมศักดิ์ [Honor Member(H)]

ยกเวน

บุคคลที่คณะกรรมการบริหารลงมติเชิญใหเปน โดยเปนผูที่ไดรับการยอมรับดานผลงานทางวิทยาศาสตร
หรือมีความเขาใจและการดูแลรักษาผูพิการปากแหวง ใบหนาและศีรษะ

r สมาชิกตลอดชีพ [Life Member]

บุคคลที่เคยเปนสมาชิกสามัญ หรือบุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวของกับสหสาขาวิชาชีพ และมีอายุเกิน 65 ป

2,000 บาท
(ยกเวนรายป)

ทานไดรับทราบขาวสารของสมาคมฯจาก…………...……………………………………………………………………………....
ชําระคาสมัคร จํานวน……………………..บาท (…………………………………………………………..บาทถวน)
ประเภทการชําระเงินคาสมัครสมาชิก (กรุณากรอกขอมูลดานลาง)
r เงินสดจํานวน.................................. บาท
r เช็คธนาคาร....................................................... สาขา................................ เลขที่................................. ลงวันที่..........................
สั่งจายในนาม ………………………………........เช็คตางจังหวัดเพิ่มคาธรรมเนียม 10 บาท รวมเปนเงิน .................................. บาท
กรุณาสงเช็คธนาคารตัวจริงแนบมาพรอมกับใบสมัคร
r โอนเขาบัญชี “สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย”
บัญชีเลขที่ 565-441888-3 ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พรอมสงหลักฐานการโอนมาโดยโทรสารหรืออีเมล
info@thaicleft.org
หนาที่ของทานในทีมสหวิทยาการ
หนาที่

ชื่อทีม

สถานที่ตั้ง/โรงพยาบาล

…………………………………

……………………………………… ……………………………………………..…………

…………………………………

……………………………………… ………………………………………………………..

…………………………………. ……………………………………… ………………………………………………………..
…………………………………

…………………………………….

………………………………………………………..

ประเภทของงานที่เกี่ยวของโดยตรง
r การวิจัย

r การศึกษา

r การบริการทางคลินิก

r การบริหารจัดการ

r อื่นๆ………………..…………….

องคกรวิชาชีพ
ชื่อองคกรที่เปนสมาชิก
1…………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………..………

ตําแหนงที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
….…………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

ความสนใจของขาพเจาในงานที่เกี่ยวของกับความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- TCCA 2 -

หนังสือรับรอง รางวัลและเกียรติที่เคยไดรับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

ผูสนับสนุน
ชื่อ
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..

สกุล
………………………………
………………………………
………………………………

E-mail
………………………………
………………………………
………………………………

ลายเซ็น
………………………………
………………………………
………………………………

ถาขาพเจาไดรับการรับรองการเปนสมาชิก ขาพเจายินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดดานจริยธรรมและธรรมนูญของสมาคมฯ

ลงชื่อ……………………………………………………………….………ผูสมัคร
(...............................................................................................)
วันที่…………………………………………..
สงใบสมัครทางไปรษณียมาที่สํานักงานของสมาคมฯ หรือตามที่อยูของฝายทะเบียนและเหรัญญิกของสมาคมฯ

กรุณาสง
ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
(ฝายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมฯ)
สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
15 ถ.กาญจนวนิช
ต.คอหงส อ.หาดใหญ
สามารถ download ใบสมัครไดจาก http://www.thaicleft.org
สงขลา 90110
ติดตอสมาคมฯไดที่
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 074451423 โทรสาร 074429384 เวปไซต www.thaicleft.org
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สําหรับเจาหนาที่สมาคมฯ
r ชําระเงินคาสมัครแลวเปนจํานวนเงิน .................................................บาท

ตัวอักษร...........................................................................................
ลงชื่อ......................................................................

ลงชื่อ........................................................................

(…………………………………………………)

(…………………………………………………)

ผูรับเงิน

นายทะเบียนและเหรัญญิก

ลงวันที่.......................................................

ลงวันที่.......................................................

ผลการพิจารณา
r รับรองเปนสมาชิก เลขสมาชิก.....................................................
r ไมรับรองเปนสมาชิก

ลงชื่อ........................................................................
(…………………………………………………)
นายกสมาคม
วันที่.......................................................
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