ที่ สตท. 001/วิชาการ/2562
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Dialysis Weekend 2019
เรียน สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการงานประชุม Dialysis Weekend 2019
เนื ่องด้ว ยสมาคมโรคไตแห่ง ประเทศไทย ร่ว มกับ ชมรมไตเด็ก แห่ง ประเทศไทย จะจัด การประชุ ม
วิ ช าการ Dialysis Weekend 2019 โดยมี Theme “Collaborative Quality Improvement in Dialysis”
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
ทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่สนใจ
ในการนี้ จึงขอเชิญชวน ท่าน เข้าร่วมการประชุม โดยส่งเอกสารตอบรับการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้
(หรือ Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ www.nephrothai.org) พร้อมทั้งแนบ cheque (เฉพาะผู้ที่
ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล) หรือ draft (เฉพาะผู้ลงทะเบียนต่างจังหวัด) ค่าลงทะเบียน สั่งจ่าย
ในนาม “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” กลับมาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หรือลงทะเบียนโดยตรงได้ที่
สานักงานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
 สมาชิกสมาคมโรคไตฯ และ สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ราคา 4,000.- บาท
 ไม่ใช่สมาชิกสมาคมโรคไตฯ และไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ราคา 4,500.- บาท
 ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 คิดราคา 4,800.- ทุกกรณี
อนึ่ ง ในการประชุ ม วิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุ ม ที่ มาจากส่ วนราชการต่ างๆ ที่ ได้ รับ อนุ มัติ จาก
ผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าเดินทางได้ตาม
ระเบียบของทางราชการต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นาวาอากาศเอกพงศธร คชเสนี)
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
วาระปี 2561 - 2563

ประสานงานฝ่ายวิชาการฯ: คุณสุดาพร ฤทธิโรจน์

ที่ สตท. 001/วิชาการ/2562
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่อง เชิญประชุมวิชาการ Dialysis Weekend 2019
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการประชุมวิชาการ Dialysis Weekend 2019
เนื ่อ งด้ว ยสมาคมโรคไตแห่ง ประเทศไทย ร่ว มกับ ชมรมไตเด็กแห่ง ประเทศไทย จะจั ดการประชุ ม
วิ ช าการ Dialysis Weekend 2019 โดยมี Theme “Collaborative Quality Improvement in Dialysis”
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
ทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่สนใจ
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว โดยส่ง
เอกสารตอบรั บ การประชุ ม ที่ แ นบมาพร้ อ มกั น นี้ หรื อ Download แบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย นได้ ที่
www.nephrothai.org พร้อมทั้งแนบ cheque (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล) หรือ
draft (เฉพาะผู้ลงทะเบียนจากต่างจังหวัด) ค่าลงทะเบียน สั่งจ่าย ในนาม “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย”
กลับมาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หรือลงทะเบียนโดยตรงได้ที่สานักงานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
 สมาชิกสมาคมโรคไตฯ และ สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ราคา 4,000.- บาท
 ไม่ใช่สมาชิกสมาคมโรคไตฯ และไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ราคา 4,500.- บาท
 ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 คิดราคา 4,800.- ทุกกรณี
อนึ่ ง ในการประชุ ม วิช าการครั้งนี้ ผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ ม าจากส่ว นราชการต่ างๆ ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ จาก
ผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็ นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าเดินทางได้
ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด
จึ ง เรีย นมาเพื่ อ ทราบ และโปรดแจ้ ง ให้ แ พทย์ พยาบาล และผู้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ส นใจใน
หน่วยงานของท่านได้ทราบข่าวและเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(นาวาอากาศเอกพงศธร คชเสนี)
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
วาระปี 2561 - 2563
ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการฯ: คุณสุดาพร ฤทธิโรจน์

