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1 กันยายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญร่ วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 89

เรี ยน

ท่านผูจ้ ดั การบริ ษทั

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์ มสนับสนุนการประชุมวิชาการ

ด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 89
ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริ เทจ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู้ ทางวิชาการ
ด้านวิ สัญ ญี วิ ท ยาให้ พ ัฒ นาต่ อ เนื่ อ งกัน ไป ในการประชุ มครั้ งนี้ คณะผู้จ ัด การประชุ มได้ก าหนด
ประเด็นหลักของการประชุมเป็ นเรื่ อง " Amazing Anesthesia" โดยการประชุมแบ่งออกเป็ นการบรรยาย
ทางวิชาการและการฝึ กปฏิ บตั ิ โดยมี วิทยากรรับเชิญจากในและต่างประเทศ ซึ่ งในปี นี้ จ ะมี วิ สัญ ญี
แพทย์และวิ สัญ ญี พยาบาลจากสถาบันต่างๆทัว่ ประเทศเข้าร่ วมประชุมประมาณ 1,000-1,200 ท่าน
และมีการแสดงนิ ทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากบริ ษทั ต่างๆรวม 60 บูท โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จะได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ท้งั ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานด้านวิสญ
ั ญีให้
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