
 

                  
 
 
 

          21    มิถุนายน    2559 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจําปี 2559 
 

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท/ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ผู้เก่ียวข้อง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค   จํานวน  1    ฉบับ 
   2.  กําหนดการประชุมวิชาการ   จํานวน  1 ฉบับ 
   3.  แบบตอบรับลงทะเบียนสนับสนุน  จํานวน  1 ฉบับ 
 

   ด้วยสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  กําหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที ่29  เพ่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
รังสีการแพทย์ ให้กับนักรังสกีารแพทย์ เจา้พนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ระหว่าง
วันที่ 29 – 31   สิงหาคม  2559  ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 250 - 300 คน 
 

   สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ขอเชิญชวนท่าน องค์กร แสดงผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน  ซึ่งสามารถติดต่อและประสานงานโดยตรงกับ  คุณเอกชัย  แซ่ต๊ัน  
โทรศัพท์ 09 8424 6395 ID Line  : 0866005631  คุณสมชาติ   มาศรี  โทรศัพท์ 08 6391 8027  คุณสุชาติ  
แก่นจันทร ์ โทรศัพท ์ 08 5999 0143 และคุณยศ  โชติโยธิน โทรศัพท ์ 08 6080 7111  หรือ สมาคมศิษย์เก่า
รังสีเทคนิครามาธิบดี  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  270  ถนนพระราม 6 
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์  0 2201 2240  โทรสาร 0 2201 1297 ภายใน
วันที่  5  สิงหาคม  2559 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าบริษัทของ
ท่านจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                   
 

                (นายสมชาติ   มาศรี) 
                             นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี 
ผู้ประสานงาน 
วันเพ็ญ อู่รัชตมาศ โทรศัพท์  08 1793 0912 
 
 

ที่ ส.ศ.ร. 12/2559 สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
270  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400



 

แบบฟอร์มผู้ให้การสนับสนุน (Registration form) 
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจําป ี2559 ครั้งท่ี 29 

ระหว่างวันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 2559    ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
ท่านสามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มนี้ หรือทางอินเตอร์เนตได้ที่   http://ramartalumni.mahidol.ac.th/

1. ข้อมูลองค์กร  
บริษัท  .............................................................................................................................................................................  
ต้ังอยู่เลขที่ ........................ หมู่ ................. ถนน ...............................................  ตําบล ...............................................  
อําเภอ .....................................................  จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ /มือถือ ............................................................................ โทรสาร ..................................................................       
E-mail  ........................................................................................................................................................................... 
2. การชําระเงินค่าออกบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ ์
  อัตราบู๊ทละ 25,000 บาท (ประกอบด้วยอาหารว่าง, อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงมื้อละ 4 ที่ ตลอดการประชุม)   
  สนับสนุนอาหารว่าง หรือ อาหารกลางวัน เป็นเงิน ........................................ บาท 
  เช็คขีดคร่อม ธนาคาร .......................... สาขา ................................... เลขท่ี ..........................................  
  โอนทางธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม “ สหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลัยมหิดล ” 
      บัญชี ออมทรัพย์   เลขท่ี  016 - 2 - 00641 - 8    สาขา ศิริราช  เพ่ือเข้าบัญชีสมาคมฯ 
  โอนทางธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม  “ คุณวนัเพ็ญ  อู่รัชตมาศ”   เพ่ือประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ” 
      บัญชี ออมทรัพย์   เลขท่ี 026 - 4 - 34703 - 2  สาขารามาธิบดี 
กรุณาส่งสําเนาเอกสารการลงทะเบียนฉบับน้ี พร้อมเอกสารการโอนเงินมาที่ “สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี”  
ทางโทรสาร 0 2201 1297  หรือ   E-mail :   1pen12@windowslive.com  
** การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือชําระเงินแล้วเท่านั้น  โปรดกรุณานําหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันประชุม ** 
ใบเสร็จรบัเงนิค่าออกบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ในนาม 
   บริษัท (ตามท่ีอยู่ใน ขอ้ 1)        บุคคล ช่ือ – นามสกุล ................................................................................ 
   เลขที่ ....................หมู่.................... ถนน....................................... ตําบล ........................................................ 
       อําเภอ .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์......................... 
3. การจองห้องพักสําหรับการออกบู๊ท (จองผ่านสมาคมฯ ในราคาพเิศษ) ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา 
  ห้องพักเด่ียว/ห้องพักคู่   ราคา 1,700.- บาท/คืน           
      วันที่เข้าพัก (Check in) ………… ………………………………. วันที่ออก (Check in) ………..…….…………..………….. 
ชําระโดย   เงินสด     เช็คธนาคาร ......................................................................................................... 
เนื่องจากห้องพักมีจํานวนจํากัด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะผูท้ี่จองที่พักล่วงหน้าเท่านัน้    
ใบเสร็จรบัเงินค่าท่ีพักออกในนาม       
   บริษัท (ตามท่ีอยู่ใน ขอ้ 1)      บุคคล ช่ือ – นามสกุล ................................................................................ 
 
* ทุกองค์กรที่รว่มสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้ลงประกาศเกยีรตคุิณใน http://ramartalumni.mahidol.ac.th/        
ฐานะผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 1 ปี* 



 
 

 



 

 


