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      สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
       Nuclear Medicine Society of Thailand 
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Secretariat: Div. of Nuclear Medicine,Dept. of Radiology, Rajavithi Hospital, Bangkok 10400 Thailand Tel. 02-3548164-74 Ext. 2518 Fax. 02-3548164-74 Ext. 2518    
ประชำสัมพันธ์ : สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-201-1157   
Information  :  Div. of Nuclear Medicine, Dept. of Radiology, Faculty of  Medicine, Ramathibodi Hospital University, Bangkok 10400 Thailand  Tel. 02-201-1157 

 
ท่ี    สวนท.     /๒๕๖๐ 

วันท่ี  ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรกลำงปี ๒๕๖๐ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/สถำบัน/คณบดี/สมำชิกสมำคมฯ และผู้สนใจทุกท่ำน 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย    ๑. ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร   จ ำนวน   ๑   ฉบับ 

         ๒. แบบตอบรับลงทะเบียน และ ใบจองท่ีพัก   จ ำนวน   ๑   ฉบับ 

 

ด้วยสมำคมเวชศำสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดจัดประชุมวิชำกำรกลำงปีในวันท่ี ๑๔-๑๕  ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Long 

Beach Garden Hotel and Spa, พัทยำ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ พัฒนำและเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคทำงด้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ส ำหรับแพทย์ นักรังสีกำรแพทย์ เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ พยำบำล 

นักวิชำกำรและผู้สนใจทั่วไป   

ในกำรน้ี สมำคมฯ มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบุคลำกรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรกลำงปี โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียน

ดังต่อไปน้ี.- 

 สมำชิก   จ ำนวน            ๑,๕๐๐.-  บำท  (หน่ึงพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 ผู้สนใจทั่วไป  จ ำนวน           ๒,๐๐๐.-  บำท  (สองพันบำทถ้วน) 

 

ท้ังน้ี  โดยไม่ถือเป็นวันลำ ค่ำลงทะเบียน ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ สำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดตำมระเบียบของ

ทำงรำชกำรก ำหนด และโปรดส่งใบตอบรับ ใบจองท่ีพักและหลักฐำนกำรโอนเงินทำง E-mail: thchangmuangw@gmail.com หรือโทรสำร ๐๒-

๒๐๑๑๑๙๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกยน ๒๕๖๐ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณวิโรจน์ ช่ำงม่วง สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ คณะ

แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โทร. ๐๒-๒๐๑๒๔๘๑-๔  ต่อ  ๑๐๐-๑๐๑  มือถือ ๐๘๙– ๗๙๗๙๗๕๙ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุมัติด้วย  จะเป็นพระคุณ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                                  

(นำยแพทย์ยุทธนำ  แสงสุดำ) 

    นำยกสมำคมเวชศำสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

mailto:thchangmuangw@gmail.com


[Type text] 
 

 

แบบตอบรับ 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางป ี๒๕๖๐ 

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

วันที่ ๑๔-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel and Spa, พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

 

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นำมสุกล      ต ำแหน่ง                                                                                                                  

หน่วยงำน                                                                                                                                                                                                                                                                 

มือถือ                                                         e-mail                                                                              

                                                                                                             

ที่อยูส่ าหรับการออกใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ    

โรงพยำบำล/หน่วยงำน                                                                                                                                                    

เลขที่                        ต ำบล/แขวง                               อ ำเภอ/เขต                                   

จังหวัด                        รหัสไปรษณีย…์…………………….……โทรศพัท์……………………….……โทรสำร…………………………………….…… 

                                                        

ค่าลงทะเบียน 

   สมำชิก    จ ำนวน   ๑,๕๐๐.-  บำท  (หนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

   ผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน     ๒,๐๐๐.-  บำท  (สองพันบำทถ้วน) 

   ผู้ติดตำม (ไม่เข้ำร่วมประชมุ)  ไม่เสียค่ำลงทะเบียน (รำยละเอียดตำมใบจองเข้ำร่วมประชุมวชิำกำร

            กลำงปี ๒๕๖๐)      

หมายเหตุ  
๑. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และอื่นๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทย

พาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต   ชื่อบัญชี  นายวิโรจน์ ช่างม่วง เลขที่บัญชี   364-220070-5 การลงทะเบียนจะ
เสร็จสมบูรณ์เมื่อช าระเงินแล้วเท่านั้น ให้โอนเงินภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.   

๒. สมาชิก (อายุสมาชิกมากกว่า ๑ ปี) ต้องมัดจ าค่าลงทะเบียนจ านวน ๑,๐๐๐ บาท และจะได้รับคืนในกรณีที่
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น 

๓. หลังจากหมดเขตการรับสมัคร สมาชิกทุกประเภท และผู้สนใจ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม  มี
ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท ต้องด าเนินการจัดหาที่พัก และเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

๔. ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ และสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวบุคคลทั้งสมาชิกผู้สนใจ และ
ผู้ติดตาม หลังจากหมดเขตการรับสมัคร 




