
           
 
 

สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL 
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสขุ 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand 

โทรศัพท/โทรสาร  02-580-0229  www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สทนพ.11.012/2561 

                        19  มกราคม  ๒๕๖๑         

เรื่อง    ขอเชิญสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน จํานวน  ๑   ชุด 
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบ               
ผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนดรีสอรท ถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงาน
ของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย
ไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน และขอใหสงใบสมัครเขารวมโครงการภายใน
วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวัน
ลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนัก
เทคนิคการแพทยท่ีเขารวมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
     (รองศาสตราจารยยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ)  
           นายกสภาเทคนิคการแพทย 

 
 
 
 
โทรศัพท/โทรสาร  0-2580-0229 

                                            

http://www.mtc.or.th/


           
 
 

สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL 
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสขุ 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand 

โทรศัพท/โทรสาร  02-580-0229  www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สทนพ.11.012/2561 

                        19  มกราคม  ๒๕๖๑         

เรื่อง    ขอเชิญสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน 

เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน จํานวน  ๑   ชุด 
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบ               
ผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนดรีสอรท ถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงาน
ของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย
ไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน และขอใหสงใบสมัครเขารวมโครงการภายใน
วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวัน
ลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนัก
เทคนิคการแพทยท่ีเขารวมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
     (รองศาสตราจารยยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ)  
           นายกสภาเทคนิคการแพทย 
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สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL 
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสขุ 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวดันนทบุร ี11000 
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand 

โทรศัพท/โทรสาร  02-580-0229  www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สทนพ.11.012/2561 

                        16  มกราคม  ๒๕๖๑         

เรื่อง    ขอเชิญสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 7  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน จํานวน  ๑   ชุด 
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบ               
ผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนดรีสอรท ถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงาน
ของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย
ไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน และขอใหสงใบสมัครเขารวมโครงการภายใน
วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวัน
ลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนัก
เทคนิคการแพทยท่ีเขารวมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
     (รองศาสตราจารยยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ)  
           นายกสภาเทคนิคการแพทย 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สทนพ.11.012/2561 

                        16  มกราคม  ๒๕๖๑         

เรื่อง    ขอเชิญสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 8  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน จํานวน  ๑   ชุด 
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบ               
ผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนดรีสอรท ถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงาน
ของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย
ไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน และขอใหสงใบสมัครเขารวมโครงการภายใน
วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวัน
ลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนัก
เทคนิคการแพทยท่ีเขารวมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
     (รองศาสตราจารยยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ)  
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ท่ี  สทนพ.11.012/2561 

                        16  มกราคม  ๒๕๖๑         

เรื่อง    ขอเชิญสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 9  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน จํานวน  ๑   ชุด 
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบ               
ผูประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนดรีสอรท ถนนประชาสโมสร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงาน
ของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย
ไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน และขอใหสงใบสมัครเขารวมโครงการภายใน
วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวัน
ลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนัก
เทคนิคการแพทยท่ีเขารวมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 
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