
 
 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  

ชั้น 9 อาคารเฉลมิพระบารมี 50 ปีซอยศนูย์วจิัย  

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพฯ   
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สาสน์จากนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
  

 กราบเรียนสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ป ี
2563 เป็นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเป็น ต้องถอดบทเรียน น ามาเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา ตนเอง ทีมงาน 
เพ่ือให้รองรับสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึงในระยะเวลาอันใกล้  การประชุมวิชาการประจ าปี ของสหสาขาชีพรังสีวิทยา จะเป็น
ตัวช่วยที่ท าให้พวกเราสามารถรับมือต่อสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางด้านสุขภาวะที่มีการปรับตัวอย่างรุนแรงได้
อย่างทันท่วงที  
  ในนามของ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกทุกท่าน นับถือ อ านวยพร 
ให้การเข้าร่วมเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ น าไปสู่การพัฒนา อันให้เกิดผลกระทบ ต่อการดูแลสุขภาพ ของปวงชนชาวไทย ตลอด
กาล  

 
  

 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาค า) 

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2564 
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ระเบียบวาระการประชมุ 

วาระ                 หน้า 

วาระท่ี 1  นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุมและแนะน าคณะกรรมการ            3-6 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี2561              7-13 

   เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น.  

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

วาระท่ี 3  รายงานกิจการของรังสีวิทยาสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 2562                 14-15 

วาระท่ี 4  รับรองงบดุล ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบรายได้ - รายจ่ายประจ าปี        16-27 

   สิ้นสุดวันเดียวกัน 

วาระท่ี 5  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563          28 

วาระท่ี 6  6.1 การรับรองแก้ไขสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560-2561                 28 

   6.2 การรับรองสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561-2562         29 

 

วาระท่ี 7  รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก และเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)         30 
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วาระที่ 1 นายกกล่าวเปิดประชุม แนะน ากรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

 ปีบริหาร 2561-2564 

 

   

 รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า   นายกรังสีวิทยาสมาคมฯ 

 

 

   

   

 รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย  อุปนายก 

 

 

   

 รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร   เลขาธิการ 

 

   

   

 พญ.พนิดา มุกดีพร้อม   เหรัญญิก 

 

 

   

   

 ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ  ปฏิคม 
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 รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์  ประธานวิชาการ 

 

 

   

 ผศ.นพ.ยุทธนา แสงสุดา   นายทะเบียน 

 

 

 

 รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ  กรรมการกลาง / ผู้ช่วยเลขาธิการ 

 

 

 

 

 ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา  กรรมการกลาง / ผู้ช่วยเหรัญญิก 

 

 

 

 ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ  กรรมการกลาง / ผู้ช่วยประธานวิชาการ 

 

 

 

  

 รศ.ชวลิต วงษ์เอก   กรรมการกลาง / ผู้ช่วยอุปนายก 
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รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. รศ.นพ.บุญเที่ยง ศีตสาร 

2. ศ.นพ.นรา แววศร 

3. ศ.เกียรติคุณ พญ.พูนสุข จิตรนุสนธิ์ 

4. รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ 

5. ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน  

6. อาจารย์ขนิษฐา ชูชาวนา 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

1. ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน     ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

2. รศ.ชวลิต วงษ์เอก     ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

3. นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

4. รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์    ประธานฝ่ายวิชาการ 

5. ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ    รองประธานฝ่ายวิชาการ 

6. รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์       รองอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

7. พญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์     อนุกรรมการและเลขาธิการฝ่ายวิชาการ 

8. ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน     อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

9. อาจารย์พรรณี  หรุ่นโพธิ์     อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

10. อาจารย์นัที อินา      อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

11. อาจารย์ธนวัฒน์ สนทราพรพล    อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

12. ผศ.สุพจน์  เอ้ืออภิสิทธิวงค์    อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
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รายชื่อกรรมการกลาง (สิ้นสุด 23 เมษายน 2563) 

 
1. รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์  ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

3. ผศ.นพ.ยุทธนา แสงสุดา  นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย  

4. นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย  นายกสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย 

5. รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย 

6. อาจารย์สละ อุบลฉาย  นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

รายชื่อกรรมการกลาง (เริ่ม 24 เมษายน 2563) 

 
1. รศ. นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

3. ผศ.นพ.ยุทธนา แสงสุดา  นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย  

4. นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย  นายกสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย 

5. รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย 

6. อาจารย์สละ อุบลฉาย  นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

 

มติที่ประชุม ................. 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

  วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. 

***************************************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ    ไชยาค า 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์คมกริช  ฐานิสโร 
3. แพทย์หญิงพนิดา    มุกดีพร้อม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิ   เกียรติวัฒนเจริญ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เพชรากร  หาญพานิชย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนา  แสงสุดา 
7. รองศาสตราจารย์ชวลิต   วงษ์เอก 
8. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี  ชูโรจน ์
9. แพทย์หญิงนิภาพร    เตวัฒนรัตน์  
10. แพทย์หญิงมนสินี    เวียงค า 
11. แพทย์หญิงมัตติกา    เกษจรัล 
12. แพทย์หญิงธนัชพร    วิศวไพศาล 
13. แพทยห์ญิงพาเยีย    ชาติบัญชาชัย 
14. แพทย์หญิงณัฐนันท์    บุญทัศโร 
15. แพทย์หญิงปิยนุช    จิตต์จ านงค์ 
16. แพทย์หญิงสรัญญา    อาฮูยา 
17. แพทย์หญิงสโรชา    ศรีจันทร์ดร 
18. แพทย์หญิงชนิกาญจน์    อินสว่าง 
19. นายแพทย์สาธิต    โรจน์วัชราภิบาล 
20. นายแพทย์สมราช    ธรรมธรวัฒน์ 
21. แพทย์หญิงเกวลิน    สุทธิพงษ์ 
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22. เรือโทปกรณ์      เกียรติมงคล 
23. นายเอกชัย     แซ่ตั๊น 
24. แพทย์หญิงพิชานัน    โพธิสุนทร 
25. แพทย์หญิงกฤษณา    ดิสนีเวทย์ 
26. แพทย์หญิงวนนีย์    หมื่นนุช 
27. แพทย์หญิงนวลจิตร    สุชาตินิติกุล 
28. แพทย์หญิงนิศากร    พรหมบุตร 
29. แพทย์หญิงรัณยา    รังสินธุ์ 
30. แพทย์หญิงภัทรา    รุ่งวิริยะวณิช 
31. แพทย์หญิงวรนุช    ตั้งเจริญเสถียร 
32. แพทย์หญิงรุจิลักษณ์    โรจน์ธ ารงค์ 
33. แพทย์หญิงปวีณกร    คะรัมย์ 
34. นายนัท     อัศวฉัตรโรจน์ 
35. แพทย์หญิงมยุรา    บุญธาทิพย์ 
36. แพทย์หญิงสุวิมล    ศรีวิโรจน ์
37. นายแพทย์ปราโมทย์    ทานอุทิศ 
38. แพทย์หญิงวิมลวรรณ    รัตนธราธร 
39. แพทย์หญิงสมจิตร์    วีรังคบุตร 
40. แพทย์หญิงรัตนา    คุณติรานนท์ 
41. แพทย์หญิงดุลยา    พฤกษ์ฤดี 
42. แพทย์หญิงชมนาด    จิตต์แจ้ง 
43. แพทย์หญิงวัฒนาวรรณ   เอ้ือพิทักษ์สกุล 
44. แพทย์หญิงพรพรรณ     ไทยตรง 
45. แพทย์หญิงวนิดา     บุญญสิทธิ์ 
46. แพทย์หญิงบุษกร    วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 
47. แพทย์หญิงพนิดา    พันธุรัตน์ 
48. แพทย์หญิงวัลย์ลิกา    เต็มหิรัญ 
49. แพทย์หญิงธารารัตน์    ธนอารักษ์ 
50. แพทย์หญิงพิชชา    โกศานต์ 
51. แพทย์หญิงเบญจพร    ชัยชนะสุวัฒน์ 
52. แพทย์หญิงนิตยา    จงภักภูบาล 
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53. แพทย์หญิงอนิวรรตน์    ศรียุกต์ 
54. แพทย์หญิงทอใภ    แพทย์สมาน 
55. แพทย์หญิงอัจฉรา    โชคสกุลทรัพย์ 
56. แพทย์หญิงกนกวรรณ    แซ่อ้ิว 
57. แพทย์หญิงสุนทรี    โกวิทวัฒนไพศาล 
58. แพทย์หญิงณฐวรรณ    ลิขิตก าจร 
59. แพทย์หญิงณัฐญา    เรืองรัตนอัมพร 
60. แพทย์หญิงรัฏฐภรณ์    มนตรีเศรษฐ์ 
61. แพทย์หญิงอมรทิพย์    องค์ชัยวัฒนะ 

 
 

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยข้อ 43 
เปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  แนะน าคณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561-

2564 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 

เวลา 14.00 – 15.00 น. น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สวีท โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

   
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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วาระท่ี 3  รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาค า นายกรังสีวิทยาสมาคมฯ รายงานกิจการของ
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ในรอบ ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

3.1  ประชุมกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ ในปี 2561 ทั้งหมด 8 ครั้ง 

3.2  ประชุมคณะกรรมการกลาง ในปี 2561 ทั้งหมด 2 ครั้ง 

3.3  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ในปี 2561 ทั้งหมด 3 ครั้ง   

3.4  การจัดตั้งเครือข่ายรังสีวิทยา  

3.5  รังสีสัญจรครั้งที่ 1 จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 

3.6  การบริจาคเงินให้แก่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 

3.7  รังสีสัญจร (พิเศษ) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 

3.8  แผนการด าเนินงานของรังสีวิทยาสมาคมฯ ในปี 2562 

 การจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ 

 การด าเนินการเครือข่าย และการจัดท า Good practice guidelines ในวันที่ 30 มี.ค. 2562 

 การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย ชมรม สมาคมต่างๆ 

 การปรับปรุงเว็บไซต์ 

 การจัดท าจุลสาร โดยจะด าเนินการออกทุกๆ 4 เดือน 

 การจัดท ารังสีวิทยาสาร ฉบับประวัติศาสตร์รังสีไทย 

 การจัดประชุมร่วมกับองค์กรเอกชน MDA / MFT 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบในท่ีประชุม 
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วาระที่ 4 การรับรองงบดุล 
รายงานการเงินของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย   

 ปี พศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม   17,205,348.48  บาท 

 ปี พศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม    17,309,545.80  บาท 

     สินทรัพย์ลดลง                  104,197.32  บาท 

 โดยรังสีวิทยาสมาคม มีรายรับหลักจากการจัดประชุมวิชาการประจ าปี   6,003,205.60  บาท

 จากผู้สนับสนุน                               568,059.28  บาท 

     รวมรับ                 6,571,264.88 บาท 

ทั้งนี้ สมาคม มีค่าใช้จ่ายหลักในปี 2561 ดังนี้  

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม วิชาการประจ าปี                 4,661,732.73  บาท 

2 รังสีวิทยา สัญจร ประชุม AAR มาเลเซีย การเลือกตั้ง การจัดท าวารสารทางการแพทย์     725,117.93  บาท 

3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน           204,084.00 บาท  

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนๆ              628,542.97 บาท  

5 ค่าภาษีเงินได้                   15,442.13 บาท  

6 ค่า website และสินทรัพย์อืนๆ                440,542.44  บาท 

     รวมจ่าย         6,675,462.20 บาท 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และรับรองงบดุล  
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วาระที่ 5  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 2561  

คณะกรรมการ เสนอผู้ตรวจสอบบัญชี คือ คุณสุธิรา ตันสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5125 

บริษัท เอส อาร์ ที ออดิท แอรด์ คอนซัลท์ จ ากัด จังหวัดชลบุรีค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินสมาคมฯ 

 รวม 12,000 บาท/ปี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนมุัติ  

 

วาระที่ 6 การรับรองสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 

ปจัจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 2,378 คน  

สมาชิกท้ังหมดของเดิม 2,070 คน เพ่ิม 266 คน รวมเป็น 2,336  คน 

 แพทย์ 1,706 คน     

 นักรังสีเทคนิค 541 คน 

 นักฟิสิกส์การแพทย์ 69 คน 

 อาจารย์ 3 คน 

 พยาบาล 55 คน 

สมาชิกใหม่ที่จะขอรับรอง 266   

 

มติที่ประชุม รับรองสมาชิกใหม่ จ านวน   266  คน 
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วาระที่ 7 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
 
     
 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาค า) 

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2564 

           
          อาทิตยา นักร้อง 
         ผู้ช่วยเลขาธิการ/บันทึกและพิมพ์ 
  
 

 

 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................... 
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วาระที่ 3 : รายงานกิจการของรังสีวิทยาสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562 

 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการรสท. ในปี 2562 ทั้งหมด 5 ครั้ง 

 ประชุมเครือข่าย ทั้งหมด 1 ครั้ง 

 ประชุมคณะกรรมการกลาง ในปี 2562 ทั้งหมด 2 ครั้ง 

 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ในปี 2562 ทั้งหมด 4 ครั้ง 

 การจัดตั้งเครือข่ายรังสีวิทยา 

  ปรับปรุง WEBSITE ของสมาคม 

 การจัดประชุมร่วมกับองค์กรเอกชน MDA / MFT 

 รังสีสัญจร(พิเศษ) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562 

 การจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ มีนาคม 2562 

 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัตการด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8  2-4เมษายน 2562 

 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่16 1-3 พฤษภาคม 2562 

 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิครามาธิบดี ครั้งที่32 5-7 มิถุนายน 2562 

 การจัดประชุมร่วมกับองค์กรเอกชน MDA 11 กรกฏาคม 2562 

 การจัดประชุมร่วมกับองค์กรเอกชน MFT 13 กันยายน 2562 

 จุลสาร ฉบับที่1-3 

 ประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 27-29 พฤศจิกายน 2562 

 ประชุมประจ าปีร่วมกับชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย 4-6 กุมภาพันธ์ 2563  
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แผนการด าเนินงานของรังสีวิทยาสมาคมฯ ในปี 2563-2564 

1.    จัดประชุมวิชาการ ประจ าปี (พร้อมราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย)   

 ช่วง มีนาคม 2562-2563-2564 

2.     รังสีสัญจร : บริการวิชาการตามภูมิภาค (ทุก 4 เดือน) 

2561 คร้ังที่ 1 เดือน พฤศจิกายน สกลนคร 

2562 เยี่ยมโรงพยาบาลใกล้เคียง การจัดประชุมของสมาคม หรือ ชมรมรังสี ที่จัดงาน 

2563 เยี่ยมโรงพยาบาลใกล้เคียง การจัดประชุมของสมาคม หรือ ชมรมรังสี ที่จัดงาน 

2564 เยี่ยมโรงพยาบาลใกล้เคียง การจัดประชุมของสมาคม หรือ ชมรมรังสี ที่จัดงาน 

3.    เผยแพร่ความรู้ ผ่านระบบสารสนเทศ web site ; Facebook 

4.    จัดท าเอกสารวิชาการ เช่น จุลสาร ออกทุก 6 เดือน   

เล่มที่ 1 มกราคม 2562    เล่มที่ 2 กรกฎาคม 2562    

เล่มที่ 3 มกราคม 2563    เล่มที่ 4 กรกฎาคม 2563 

เล่มที่ 5 มกราคม 2564 

5.    ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ แก่สมาชิก + ตามร้องขอ 
 

 

 

มติที่ประชุม ................................................................................................ 
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วาระที่ 4:รับรองงบดุล ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบรายได้ – รายจ่ายประจ าปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
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มติที่ประชุม  .......................... 
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วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2562  

คณะกรรมการ เสนอ ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ คุณสุธิรา ตันสกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5125 

บริษัท เอส อาร์ ที ออดิท แอรด์ คอนซัลท์ จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินสมาคมฯ รวม 12,000 บาท/ปี 

มติที่ประชุม  .......................... 

 

วาระที่ 6  

6.1 การรับรองแก้ไขสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 

เดิมจากรายงานการประชุมสามัญปี2561มีสมาชิก ทั้งหมด 2,336 คน  

สมาชิกท้ังหมดของเดิม 2,070 + เพิ่ม 266 = 2,336   

 ขอแก้ไข  เดิมสมาชิก 2,070 (พ.ศ.2560) + เพิ่มมาเพียง 261 (พ.ศ.2562) = 2,331  

เนื่องด้วยมีสมาชิกส่งรายชื่อมาซ้ า ตัวเลขรวมทั้งหมดจึงต้องมีการปรับแก้ไข 

สมาชิกเดิมปี2560 จ านวน 2,070 ในปี2561 สมาชิกเพิ่มมาจ านวน 261 คนดังนี้   

 แพทย์ 160 คน   

 นักรังสีเทคนิค 54  คน 

 นักฟิสิกส์การแพทย์ 45  คน 

 พยาบาล  1  คน 

 อาจารย์ 1  คน 

สมาชิกใหม่ที่จะขอรับรอง มีจ านวน 261  คน 

มติที่ประชุม …………………………………………………………….. 
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6.2 การรับรองสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 

       สมาชิกทั้งหมดในปี 2561 จ านวน 2,331 ในปี พ.ศ.2562 จ านวนสมาชิกเพิ่มมาจ านวน 89 คน ดังนี้ 

 แพทย์  16 คน   

 นักรังสีเทคนิค 58 คน 

 นักฟิสิกส์การแพทย์ 2  คน 

 พยาบาล  13 คน 

สมาชิกใหม่ที่จะขอรับรอง มีจ านวน 89  คน  ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกสิ้นสุดปี2562 ที่จ านวน 2.420 

คน 

 

มติที่ประชุม …………………………………………………………….. 
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วาระที่ 7 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก และเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

...................................................................................................................................................................................
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สถานที่ติดต่อ 
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เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน 9  
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