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เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยฯทุกท่าน 

 

 อีกไม่กี่วนัแลว้นะครบัท่ีเราจะไดพ้บกันในการประชุม RCOST2020 และเพื่อใหทุ้กท่านเตรียมพรอ้ม

ในการมาเขา้ร่วมงาน ผมขอช้ีแจงรายละเอียดต่างๆท่ีเราไดเ้ตรียมการ เพื่อขอความร่วมมือทุกท่าน ดงัน้ี

ครบั 

1. การเช็ค-อินเขา้พักโรงแรมรอยลัคลิฟฯ 

 เราไดส่้งแบบฟอร์มการเช็คอินเขา้พักท่ีโรงแรมรอยลัคลิฟฯผ่านทางบริษัทสปอนเซอร์ เพื่อช่วย

ลดข้ันตอนการติดต่อทางสงัคม และอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่านในตอนเช็คอินเขา้พัก ขอความกรุณาทุก

ท่านกรอกขอ้มูลมาล่วงหน้า กรณีไม่ไดร้บัแบบฟอร์มการเช็คอินฯสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้น่ี 

https://rcost.or.th/th/news/meeting-seminar-news/rcost-meeting-2020-checkin-form  

 

2. การลงทะเบียนเขา้งาน 

ผูล้งทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช ้QR code ท่ีระบบส่งให ้ หรือคีย์ช่ือ หรือนามสกุล เพื่อพมิพ์ 

badge ณ จุดลงทะเบียนอตัโนมัติ โดยจะมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให ้จุดลงทะเบียนจะมีทัง้หมด 2 

จุด คือ 

- บริเวณดา้นหน้าศูนย์ประชุม PEACH ซ่ึงเป็นจุดลงทะเบียนหลัก (ติดต่อเร่ืองการเงิน หรือ

ขอลงทะเบียนหน้างานไดท่ี้น่ีเท่าน้ัน)  

- บริเวณดา้นหลังศูนย์ประชุม PEACH ส่วนท่ีติดกับโรงแรม 

เวลาท าการ 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. (เปิดใหล้งทะเบียนเฉพาะบริเวณดา้นหลังศูนย์

ประชุม PEACH ส่วนท่ีติดกับโรงแรมเท่าน้ัน) 

วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-17.00 น. 

วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-17.00 น. 

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-15.00 น. 

ส าหรบัแขกผูมี้เกียรติ ประธานราชวิทยาลัยฯ อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารฯ 

และคณะกรรมการจดัการประชุม สามารถรบัป้ายช่ือคลอ้งคอไดต้อนเช็คอินเขา้พักโรงแรม 

ขอเรียนชี้แจงเร่ืองการรบัหนงัสือออร์โธปิดิกส์วิวฒัน์นะครบั ดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ท่ีท าใหต้อน

แรกเราคิดว่าอาจจะมีการจ ากดัคนเขา้ประชุม เราจึงจ ากดัจ านวนท่ีพิมพ์มาเพียง 1,500 เล่ม และ CD จ านวน 500 

ชุดเท่านัน้  โดยมีเกณฑ์การมอบก าหนดตามสีของ voucher ท่ีจะมอบใหทุ้กท่านตอนมาติดต่อลงทะเบียนในงาน 

ดงัน้ี 

 

- Voucher สีน ้าเงิน – ส าหรบัสมาชิกฯท่ีลงทะเบียนมาล่วงหนา้ ใหน้ า voucher มาติดต่อรบัหนงัสือ

หรือ CD และชุดของท่ีระลึกได ้ณ เคาน์เตอร์รบัของหนา้หอ้ง Meeting Room A 

 

- Voucher สีเหลือง - ส าหรบัสมาชิกฯท่ีลงทะเบียนหนา้งาน จะไดร้บัชุดของท่ีระลึก ณ จุดลงทะเบียน 

ส าหรบัหนงัสือใหน้ า voucher มาติดต่อรบั ในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ 

เคาน์เตอร์รบัของหนา้หอ้ง Meeting Room A ในกรณี ท่ีหนงัสือหรือ CD หมดแลว้ เราจะมี QR Code 

ส าหรบัดาวน์โหลดหนงัสือฉบบัเต็มใหก้บัทุกท่านไวด้ว้ย 
 

https://rcost.or.th/th/news/meeting-seminar-news/rcost-meeting-2020-checkin-form
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3. หอ้งประชุม และการถ่ายทอดสด 

ปีน้ีเรามีการจดัโปรแกรมการประชุมขนานกับ 5 หอ้งประชุม ในหอ้ง A, B, C, D และ E และ

เน่ืองมาจาก social distancing ท าใหก้ารจดัท่ีน่ังในหอ้งประชุมตอ้งลดจ านวนลง จึงจะมีการ mirroring 

กิจกรรมจากหอ้งหลัก ในหอ้ง A, B และ C ไปยงัหอ้ง A2, B2 และ C2  

นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถเขา้ร่วมการประชุมผ่าน YouTube live ผ่าน QR code scan ในหน้า

งาน และยงัมีการถ่ายทอดไปทางโทรทศัน์ในหอ้งพักท่ีรอยลัคลิฟฯอีกดว้ย 

 

4. การเก็บคะแนน CME 

ท่านสมาชิกฯสามารถคะแนน CME ผ่าน application “Docquity” เหมือนเช่นเดิม ขอความ

กรุณาดาวน์โหลด app ไวใ้นมือถือก่อนล่วงหน้านะครบั เราจะมีตวั QR Code โปรแกรม อ านวยความสะดวก

ใหห้ลัง badge ดว้ยเช่นกัน 

 

5. รถรบั-ส่งบริเวณงาน 

การว่ิงรถจะเป็นการว่ิงระหว่างโรงแรมแต่ละตึก กับศูนย์ประชุม PEACH เท่าน้ัน ดงัน้ี 

สายท่ี 1 – Royal Cliff Grand---ดา้นหน้า PEACH---ดา้นหลัง PEACH--- Royal Cliff 

Grand 

สายท่ี 2 - Royal Cliff Beach---ดา้นหน้า PEACH---ดา้นหลัง PEACH--- Royal Cliff 

Beach 

 

6. การเขา้ชมบูธ 
บูธจะเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่วนัท่ี 22-24 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น. โดยจะมีการปิดบูธ

ชัว่คราวในช่วงพิธีเปิดการประชุม ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็น

เกียรติในพิธีเปิดการประชุมดว้ย 

 

7. บูธนวตักรรมทางออร์โธปิดิกส์ 
ปีน้ี เราไดร้บัเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชัน้น าต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ฯลฯ มาร่วมแสดงผลงาน นวตักรรมทนัสมัยต่างๆใน

การประชุม ท่านสามารถไปเย่ียมชมไดใ้นโซนบูธหน้าหอ้ง Meeting Room C ครบั 

 

8. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
 ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 23 ตุลาคม 

2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอ้ง Meeting room A ศูนย์ประชุม PEACH เชิญมาร่วมฟังผลงาน รบั

ฟังนโยบาย และร่วมใหค้วามคิดเห็น ราชวิทยาลัยฯจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารในอนาคต มาร่วม

ประชุมกันเยอะๆนะครบัเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชวิทยาลัยฯของเรา  
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9. Social events 

1. พิธีเปิดการประชุม ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ  Meeting Room A-B-

C ศูนย์ประชุม PEACH 

2. Welcome Reception ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ Main Foyer ศูนย์

ประชุม PEACH 

3. Presidential Dinner (by invitation only-RSVP) ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 

น. ณ Head of State Chamber, Royal Cliff Grand 

4. Congress Dinner ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-21.30 น. ณ Meeting Room 

A-B-C (Hall D), ศูนย์ประชุม PEACH  

ในปีน้ีงานเล้ียงจะจดัเป็นโต๊ะจีน เพราะตอ้งจ ากัดการเดินตกัอาหาร ท่านจะไดพ้บกับการ

แสดงท่ีสนุกสนานมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง มินิคอนเสิร์ตจากดีว่าเจา้ของเสียงทรงพลัง รดัเกลา้ อาม

ระดิษ ซ่ึงตอ้งขอความกรุณาทุกท่านจองโต๊ะส าหรบัการเขา้งาน Congress Dinner ไวแ้ต่เน่ินๆ สิทธิ์การจอง

โต๊ะส าหรบัสมาชิกราชวิทยาลัยฯ อนุญาตใหมี้ผูติ้ดตามได ้2 ท่าน (เด็กอายุต า่กว่า 8 ขวบ เขา้งานฟรี) โดย

ราชวิทยาลยัฯจะเปิดจองโต๊ะงาน Congress Dinner ในวนัท่ี 22-23 ตุลาคม 2563 ในเวลา 9.00-16.00 

น. เท่านัน้ อย่าลืม มาร่วมสนุกกันนะครบั 

 

10. RCOST Run 2020 

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานว่ิง RCOST Run โฉมใหม่! ตอ้นรบัยุค New Normal ในวนัท่ี 23 

ตุลาคม 2563 เร่ิมลงทะเบียนเวลา 5.00 น. เร่ิมสตาร์ทท่ีบริเวณหน้า Royal Cliff Beach Hotel ว่ิงรบัลม

ชมบรรยากาศในเสน้ทางเลียบชายฝ่ังทะเลพัทยา และสมัผสับรรยากาศภายในเขาพระต าหนักอนัเล่ืองช่ือ 

ระยะทัง้ส้ิน 5 KM ส าหรบัครอบครวั เรามี RCOST Family Fun Run 2 KM ใหท่้านไดม้าเดินสูดอากาศ

ยืดเสน้ยืดสายยามเชา้ และมีลุน้ของรางวลัมากมายไดเ้ลยครบั 

 

 ขอความกรุณาทุกท่านล่วงหน้าในการรกัษาระยะห่างทางสงัคม และขอใหส้วมใส่หน้ากากตลอดเวลา

ระหว่างท่ีอยู่ในการประชุมนะครบั แลว้พบกันท่ีพัทยาสปัดาห์หน้าครบั 

 

        นายแพทย์ชาลี สุเมธวานิชย์ 

 รองประธานคณะกรรมการจดัการประชุม RCOST2020 


