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เรื่อง

ขอความกรุณาประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรมฟนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
สําหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60

เรียน

ผูอํานวยการ โรงพยาบาล

สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการและใบสมัคร
ดวยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย จะจัดการอบรมฟนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
สํ า หรั บ วิ สั ญ ญี พ ยาบาล ครั้ ง ที่ 60 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 12 อาคารภู มิ สิ ริ มั ง คลานุ ส รณ คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมไดมีประชาสัมพันธระยะเวลาในการจัดอบรมฯ เปนเวลา
5 วัน ตั้งแต 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แตเนื่องจากมีปญหาทางดานสถานที่ในการจัดประชุม จึงเปน
เหตุตองลดจํานวนวันอบรม เหลือ 4 วัน ระหวางวันที่ 19-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังกําหนดการและ
ใบสมัครเขารวมการอบรมฟนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสําหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60 ที่แนบมาดวยนี้
จึง ใคร ข อประชาสั ม พั น ธ ให ทราบและขอเชิญ ชวนให วิ สั ญ ญีพ ยาบาลทุ กท าน ลงทะเบี ย น
ลวงหนากอนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยสงใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินมาที่ เหรัญญิกราช
วิทยาลัย ฯ “ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงเบญจรัตน หยกอุบล”.โดยเลือกชองทาง ดังนี้ 1) โทรสาร
02-7167221 2) Email: rcat.register@gmail.com
ในครั้ ง นี้ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม จะได รั บ การอนุ มั ติ ใ ห ร ว มประชุ ม ได โ ดยไม ถื อ เป น วั น ลา เบิ ก
คาลงทะเบียนและคาใชจายตางๆไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากทานและ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทยภูพิงค เอกะวิภาต)
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