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เรื่อง

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง Advance Course on
Interventional Oncology
เรียน ผูอ้ านวยการ / หัวหน้าภาควิชารังสีวทิ ยา / หัวหน้าฝา่ ยรังสีวทิ ยา / หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวทิ ยา /
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์ / หัวหน้าหน่วยรังสีวทิ ยา / ของโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลประจาจังหวัด/อาเภอ, โรงพยาบาลเอกชน ทัวประเทศ
่
สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย ตารางการประชุม
ด้ว ยสมาคมรัง สีวิท ยาหลอดเลือ ดและรัง สีร่ ว มรัก ษาไทย จัด การประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง
Advance Course on Interventional Oncology ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ Pullman
Pattaya Hotel G, Thailand โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ระหว่างแพทย์
พยาบาล และบุคลากรทางรังสีการแพทย์ โดยจะมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่าน แพทย์ทางรังสีวทิ ยา รังสีร่วมรักษา ในสังกัดของท่าน
รวมถึง พยาบาล นัก รัง สีก ารแพทย์ เจ้า หน้ า ที่ร ัง สีก ารแพทย์ เข้า ร่ ว มในการประชุ ม ดัง กล่ า ว ดัง
รายละเอียดกาหนดการจัดประชุมทีไ่ ด้แนบมาพร้อมนี้ดว้ ยแล้ว โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ าก
ต้นสังกัด สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง (ว.95)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมดังกล่าว ให้กบั บุคลากรที่เกี่ ยวข้อง
สมัครเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
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