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ที่ สรท. 37/2561 
                                                                  16   มิถุนายน  2561 
 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ 
 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดี/สมาชิก 
 
 

             สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ก าหนดการจัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ           
เพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ ด้านสาขารังสีเทคนิค  จัดขึ้นในวันที่  14 – 15  กรกฎาคม  2561  ณ  ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท           
ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลาง ของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม 
นักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                           
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทางสมาคมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และ
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                            ( นายสละ     อุบลฉาย ) 
                                                                   นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

 

http://www.tsrt.or.th/


 
การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 
 ชั้น 12  อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 

วันที่ 14 กรกฏาคม  2561 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
8.00-9.30 Radiation protection and Radiation Biology ดร.กติิวัฒน์ ค าวัน 
9.30-11.00 Nuclear Medicine อ.ธราทิพย ์นาราวงศ ์
11.00-12.00 Ethics  อ.อ าไพ อุไรเวโรจนากร 
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.30 Radiation Physics and Radiation Dosimetry ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม 
14.30-16.00 Radiographic Positioning and Related Anatomy ดร.ววิัฒน์ โอวศิริกุล 
 

วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
8.00-9.30 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 1 อ.ภัทระ แจ้งศริิเจริญ 
9.30-11.00 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 2 อ.ภัทระ แจ้งศริิเจริญ 
11.00-12.00 Patient care อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ ์
12.00-13.00 Lunch Break  
13.00-14.30 Radiation Therapy  ดร.นวลเพ็ญ ด ารงกจิอุดม 
14.30-16.00 Special Radiographic Techniques  อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            การเตรยีมความพร้อมส าหรับการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ 
                              วันที่ 14 - 15  กรกฎาคม  2561 
     ชั้น 12  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 
ใบลงทะเบียน (กรุณาเขียนตัวบรรจง) เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................(ตัวพิมพ์หรอืบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................................สถานที่ท างาน............................................................................. 
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.......................................................................... 
E-mail………………………………………….…………………………………มือถือ..........................................………………… 
 
ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท  โดย 
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิรริาช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อไดร้ับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
              หลักฐานการช าระคา่ลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-441-4370 ต่อ 2116   
              ขอสัญญาณแฟ็กซ์ หรือ siriraj.212@hotmail.com    ID Line : kuntida-rt 
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  12  กรกฎาคม  2561 
             ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพิ่ม 500 บาท*** 
 
                                                                 ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                      (..............................................................) 

                                                                     วันที่.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เมื่อวันที ่

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขท่ี 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
........................ 
........................ 
........................ 

 

 

ใบเสร็จออกในนาม 

 ตนเอง.....................................................................................................................................................   

 บริษัท..................................................................................................................................................... 

ที่อยู่................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่................................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน............................................................................................................... 

 

 

ล ำดบัท่ี ติว 
....................

...... 

หลักฐานการโอนกรุณาเขียน ชื่อ-นามสกุล  และข้อความ “เตรียมความพร้อม” 

mailto:siriraj.212@hotmail.com


 


