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ที่ รววท.ลธ 21/2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง ขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กําหนดการและใบสมัคร
ด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยา
สําหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล ครั้งที่ 56 ระหว่ างวันที่ 21-25 สิ งหาคม 2560 ณ ห้ องประชุมชั้น 12 อาคาร
ภูมสิ ิ ริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดังกําหนดการและใบสมัครเข้าร่ วม
การอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล ครั้งที่ 56 ที่แนบมาด้วยนี้
ในการอบรมครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการด้านวิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับ
วิสญ
ั ญีพยาบาลให้พฒั นาต่อเนื่ องกันไป โดยทางราชวิทยาลัยฯเล็งเห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมจะได้รับ
ความรู ้ทางวิชาการที่ทนั สมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานด้านวิสญ
ั ญีให้ประสบ
ความสําเร็ จและปลอดภัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างสอดคล้องกับบริ บทความพร้อมของแต่ละ
โรงพยาบาล
จึงใคร่ ขอเชิญชวนวิสญ
ั ญีพยาบาลทุกท่านที่สนใจ แจ้งความจํานง ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
วันที่ 4 สิ งหาคม 2560 โดยส่ งใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินมาที่ เหรัญญิกราชวิทยาลัย ฯ
“แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์ ” 1)ทางโทรสาร 02-7167221 2) Email: anesththai.rcat@gmail.com
3)ส่ งเอกสารมาที่ สํานักงานเลขาธิ การราชวิทยาลัยฯ
ในครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับการอนุมตั ิให้ร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลาและเบิก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่ วมมืออย่างดียิ่งจากท่านและ
ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติกญั ญา ดวงรัตน์)
เลขาธิ การราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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