
 สมาคมไวรัสวทิยา (ประเทศไทย) 
 สาํนักงาน : ตกึจลุชีววิทยา ชัน้ ๗ โรงพยาบาลศิริราช 
   เลขท่ี ๒ ถนนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

 โทรศัพท์ :  ๐๒ ๔๑๙ ๗๓๐๖ โทรสาร : ๐๒ ๔๑๒ ๔๘๑๑ http://www.thaiviro.org  

  

สอบถามรายละเอียดท่ี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
e-mail address:  virology.a.t@gmail.com 
โทรศัพท์  0-2419-7306 08-1415-1951 คุณธนากร   09-5536-5359 คุณจินดา 

 

ท่ี สวว. 2562/008 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียน สมาชิกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และผู้สนใจท่ัวไป 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. โครงการประชุม 
 2. กําหนดการ การประชุม 
  

ด้วย สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand–U.S. 
CDC Collaboration, TUC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “Virology, 
research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”  ในวันที่ 
5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  โดยวันที่ 5 สิงหาคม เป็นการบรรยาย ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 
และวันที่ 6 สิงหาคม เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถาบันต่าง ๆ  

กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้ท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจากทั้งภาครัฐ 
และเอกชน จํานวน 100-150 คน 

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม โดยท่านที่สนใจสามารถดู
รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ  www.thaiviro.org  ตั้งแต่
วันนี้ ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หรือเม่ือครบจํานวนผู้ลงทะเบียน  การประชุมคร้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุม
ภาครัฐมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ 
 นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
 



 สมาคมไวรัสวทิยา (ประเทศไทย) 
 สาํนักงาน : ตกึจลุชีววิทยา ชัน้ ๗ โรงพยาบาลศิริราช 
   เลขท่ี ๒ ถนนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

 โทรศัพท์ :  ๐๒ ๔๑๙ ๗๓๐๖ โทรสาร : ๐๒ ๔๑๒ ๔๘๑๑ http://www.thaiviro.org  

  

สอบถามรายละเอียดท่ี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
e-mail address:  virology.a.t@gmail.com 
โทรศัพท์  0-2419-7306 08-1415-1951 คุณธนากร   09-5536-5359 คุณจินดา 

 

ท่ี สวว. 2562/009 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียน อธิการบดี / คณบดี / ผู้อํานวยการโรงพยาบาล / ผู้อํานวยการสถาบันฯ / สํานัก / ศูนย์ฯ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. โครงการประชุม  
 2. กําหนดการ การประชุม  
  

ด้วย สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand–U.S. 
CDC Collaboration, TUC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  “Virology, 
research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”  ในวันที่ 
5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  โดยวันที่ 5 สิงหาคม เป็นการบรรยาย ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 
และวันที่ 6 สิงหาคม เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถาบันต่าง ๆ  

กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้ท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจากทั้งภาครัฐ 
และเอกชน จํานวน 100-150 คน 

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม โดยท่านที่สนใจสามารถดู
รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ  www.thaiviro.org  ตั้งแต่
วันนี้ ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หรือเม่ือครบจํานวนผู้ลงทะเบียน  การประชุมคร้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุม
ภาครัฐมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเม่ือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ 
 นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 


