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THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
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สรท. 9/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี/สมาชิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ
2. กาหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก
ด้ว ยสมาคมรั งสี เ ทคนิ คแห่ งประเทศไทย จั ดการประชุ ม ใหญ่ ทางวิช าการ ประจ าปี
ครั้งที่ 24 ข้อเรื่อง “รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน” ระหว่างวันที่
27– 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ ความรู้ ทางวิช าการ ด้านรังสี วินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลี ยร์ และ
เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วม
บรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่าน
สามารถเบิกค่าใช้จ่ ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8
ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิ ชาการดังกล่าว โดยไม่ถือ
เป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน
และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
หัวเรื่อง
กาหนดเวลาที่จัด
คุณสมบัติผู้เข้า
ประชุม
หน่วยงานที่จัด
วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจาปี ครั้งที่ 24
วันที่ 27-29 เมษายน 2559
นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
และผู้สนใจ
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย http://ww.tsrt.or.th
1. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย์ ระหว่างบุคคลต่างๆ
และผู้ทางานเกี่ยวกับรังสี
2. ฟื้นฟูวิชาการและเผยแพร่ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค และรังสี
การแพทย์
3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
จานวนผู้เข้าประชุม 300 ท่าน
แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด
สถานที่
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
 ประเภทบุคคลทั่วไป
5,500 บาท
ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท
ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
หากชาระหน้างาน หรือหลังวันที่ 20 เมษายน 2559 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท
สถานที่รับสมัคร
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในโรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ 092-257-5985, 085-156-6352 โทรสาร 02-419-7173 ขอสัญญาณแฟกซ์
E-mail: siriraj.212@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
นางกุลธิดา โพธิ์แดง
มือถือ 092-257-5985, 085-156-6352

กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2559
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
27-29 เมษายน 2559
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และรังสีวิทยาชุมชน
เวลา
8.00-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30

9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00
เวลา
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.30

27 เมษายน 2559
ห้องประชุมใหญ่
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วครั้งที่ 10
A long journey of collaboration between Japanese and Thai Radiological
Technologists
Prof.Seiji Nishio
Komazawa University, Japan
พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ
“We are RTs”
The 2016 ISRRT World Congress, Seoul, Korea
KRTA Organizing Committee
“Playin’ With Digital Equipment”
Prof. Philip W. Ballinger
Ohio State University, USA
Special Lecture
Prof.Tint Lwin
Senior Consultant Radiologist
Radiology Unit, Asia Royal Hospital, Myanmar
Special Lecture
Prof. Yu Jian Ming
President, Chinese Society of Imaging Technology
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ห้องประชุม 1
ห้องประชุม 2
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
The Second ASEAN School of MRI
และนวัตกรรมรังสีเทคนิค
Technology
“MRI clinical application”
พักรับประทานชา กาแฟ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
และนวัตกรรมรังสีเทคนิค

เวลา
9.00-9.45

9.45-10.30

10.30-10.45
10.30-12.00

28 เมษายน 2559
ห้องที่ 1
ห้องที่ 2
Refresher Course
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ The Second ASEAN School
ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน
of MRI Technology
“MRI clinical application”
พยาธิสภาพและหลักการแปล
ผลภาพถ่ายรังสีปอด
พยาธิสภาพและหลักการแปล
ผลภาพถ่ายรังสีช่องท้อง

ห้องที่ 3
English
ASEAN Radiation Therapy
Symposium

พักรับประทานชา กาแฟ
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน
การถ่ายภาพรังสีในงานนิติเวช
ศาสตร์

The Second ASEAN School
of MRI Technology
“MRI clinical application”

ASEAN Radiation Therapy
Symposium

การถ่ายภาพรังสีในงานฉุกเฉิน
12.00-13.00
13.00-14.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน
พยาธิสภาพและหลักการแปล
ผลภาพถ่ายเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ฉุกเฉินส่วนสมอง

14.30-15.00
15.00-16.30

พักรับประทานชา กาแฟ
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน
พยาธิสภาพและหลักการแปล
ผลภาพถ่ายเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ฉุกเฉินส่วนลาตัว

18.00 22.00

The Second ASEAN School
of MRI Technology
“MRI clinical application”

ASEAN Radiation Therapy
Symposium

The Second ASEAN School
of MRI Technology
“MRI clinical application”

งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์

ASEAN Radiation Therapy
Symposium

เวลา
9.00-9.45
9.45-10.30

10.3010.45
10.3012.00

29 เมษายน 2559
ห้องที่ 1
ห้องที่ 2
Refresher Course
(English)
การเสวนา สภารังสีเทคนิค
Digital Imaging
Prof. Philip W. Ballinger
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศ Ohio State University,
ไทย
USA
นายกสมาคมรังสีการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิคจาก
สถาบันต่างๆ

บทบาทของนักรังสีเทคนิค
การประเมินและการเฝ้า
ติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับในงานรังสีวิทยา
*มาตรฐานสากลในการวัด
การประเมิน และการเฝ้า
ติดตามปริมาณรังสีจากการ
ถ่ายภาพรังสี

พักรับประทานชา กาแฟ
การเสวนา สภารังสีเทคนิค
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศ
ไทย
นายกสมาคมรังสีการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิคจาก
สถาบันต่างๆ

12.0013.00

ห้องที่ 3

PACS Update
Dr.Yudthaphon Vichianin
Mahidol University,
Thailand

พิธีปิด และ พักรับประทานอาหารกลางวัน

*การคานวนปริมาณรังสีจาก
การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป
*การคานวนและประเมิน
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสี
ขณะตั้งครรภ์
ผศ.ดร.เสาวณนีย์ อัศวผาติ
บุญ
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
“รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน”

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำคมฯ)

ลำดับที่.............................
............/.............../............

1. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 นาย

 นาง

นางสาว

ชื่อ..........................................................นามสกุล..................................................................

สถานที่ทางาน............................................................................................................... แผนก..................................................
ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่..............ตาบล........................................................อาเภอ...................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์........................................................
แฟกซ์...........................................มือถือ..................................................E-mail...............................................................................
2. การชาระเงินค่าลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner)
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชาระภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชาระภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เลขสมาชิก.............
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชาระหลังวันที่ 20 เมษายน 2559
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชาระหลังวันที่ 20 เมษายน 2559
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท เลขสมาชิก...........
3. การชาระเงินค่าลงทะเบียน (Payment options)
 ชาระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช ประเภท ออมทรัพย์ (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้)
ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” หรือ “THE SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS”
เลขที่บัญชี 016-2-652808 โปรดเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ยื่นยันด้วย และส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ 02-419-7173
หรือ E-mail:siriraj.212@hotmail.com *กรุณาถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงินก่อนส่งแฟกซ์จะช่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น*
 เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” หรือ “THE SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS”
สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดระบุ รับจานวนจากัด
 ห้องที่ 1 รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน / สภารังสีเทคนิค
 ห้องที่ 2 Refresher Course The Second ASEAN School of MRI Technology
 ห้องที่ 3 บทบาทของนักรังสีเทคนิค การประเมินและการเฝ้าติดตาม ในงานรังสีวิทยา
ใบเสร็จออกในนาม
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท)..............................................................................................................
ชื่ออาคาร/ตึก....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................หมู.่ ...............ตาบล...................................................อาเภอ.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์ ..........................................................
แฟกซ์.............................................มือถือ...................................................E-mail............................................................................
4. อาหาร (Dietray Requestment)
 อิสลาม
 เจ
 มังสวิรัส
 สมาคมจัดให้

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
www.tsrt.or.th

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
“รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน”
ชื่อผู้เสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ร่วมผลงาน.......................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร............................................................................... ........
เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย
 โปสเตอร์  บรรยาย/โปสเตอร์

กรุณาส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ โทรศัพท์ 02-419-7173 หรือ mtnpp@mahidol.ac.th

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
www.tsrt.or.th

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
“รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน”
ชื่อผู้เสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ร่วมผลงาน.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร...................................................... .................................
เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง และ
ผู้ร่วมงาน
สถานที่ทางาน
เนื้อเรื่อง

 โปสเตอร์

 บรรยาย/โปสเตอร์

ความหนาที่เหมาะสมของแท่งออสตัลลอย-158 เมื่อใช้กั้นรังสีแกรมมาโคบอลต์-60และรังสีเอ็กซ์ 4 MeV
ชวลิต วงษ์เอก จิราภรณ์ เอี่ยมจุฬา นิสากร มานะตระกูล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจหาความหนาที่เหมาะสมของแทงออสตัลลอลย-158 เมื่อใช้เป็นวัสดุกั้นรังสีแกมมาโคบอลต์-60 และ รังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ 4 MeV ทาโด้การวัดกราฟทรานสมิสชันด้วยรังสีแคบๆ ผลที่ได้นามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ที่เกิดใน
แท่งตะกั่วและเม็ดตะกั่ว จากการวัดพบว่าออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมที่จะใช้กั้นรังสีโคบอลต์-60
และรังสีเอกซ์ 4 MeV ตามลาดับ

แบบฟอร์มการจองห้องพัก
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
วันที่ 27-29 เมษายน 2559
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่
เดือน
ชื่อผู้เข้าพัก
ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-Mail (ถ้ามี) :
มีความประสงค์ขอจองห้องพัก โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ดังนี้
ราคาห้องพัก
CHECK IN
ประเภทห้อง
รวมอาหารเช้า
วันเข้าพัก
Superior พักเดี่ยว-คู่ Star A
1,400.- ( ห้องเล็ก )
Superior พักเดี่ยว-คู่ Star B
1,700.Superior พักเดี่ยว-คู่ New Wing
1,800.Superior พักเดี่ยว-คู่ Main Wing
2,400.เตียงเสริม
1,000.-

CHECK OUT
วันออก

พ.ศ.

จานวน
ห้อง

จานวน
คืน

เตียงเสริม ราคา 1,000.-บาท สุทธิ พร้อมอาหารเช้า หมายเหตุ (Superior ของStar A ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. )
การชาระเงิน : ทางโรงแรมฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจาล่วงหน้า 1 คืน ก่อนเข้าพัก 30 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระ ณ
วันเข้าพัก
- กรุณาเช็คห้องพักก่อนส่งใบจองห้องพักที่แผนกสารองห้องพัก 02-718-1030-44 ต่อแผนกสารอง
ห้องพัก
- โอนเงินเข้า
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีกระแสรายวัน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี บริษัท วันทมิตร จากัด หมายเลขบัญชี 153-309 0955
หรือโอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาชาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี บริษัท เอ-วัน กรุ๊ป จากัด
หมายเลขบัญชี 043-304212-6
- หลังจากส่งใบส่งจองห้องพัก (โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ) หมายเลขแฟกซ์ 02-319 8230 หรือ 02-318 5563
- ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าพัก 30 วัน
- หากมีการยกเลิกห้องพัก หลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ทางโรงแรม เอ-วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินมัด
จาในทุกกรณี
หมายเหตุ - รายละเอียดในการออกใบกากับภาษี กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ออกใบกากับ
ภาษีให้ เพราะจะไม่สามารถ แก้ไขได้ โดยกรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มที่โรงแรมฯ เตรียมไว้ให้ใน
วันที่เช็คอิน
- กรุณาส่งใบจอง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 (ถ้าหลังจากนั้น กรุณาโทรสอบถามอีกครั้งว่าห้องว่าง
หรือไม่)
*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝา่ ยสารองห้องพักโทรศัพท์ 02-718 1030-43 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.3018.00 น.หรือส่งรายละเอียดการจองห้องพักทาง e-mail reservation@a-onehotel.com พร้อมโทรยืนยันเอกสารการ
จองของพักอีกครั้ง
Reservation Center
9 Soonvijai 4, New Petchburi Rd., Bankok 10320
Tel. +66 2 718 1030-43 Fax. +66 2 319 8230, +66 2 318 5563 e-mail: reservation@a-onehotel.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจันทร์สุดา สุวัฑฒิต โทรศัทพ์ 081-571-9667

ผู้ประสานงานของสมาคม คุณบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 087-9191969

