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วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

ขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 89
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
กาหนดการและใบสมัครเข้าร่ วมการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 89

ด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้ งที่ 89
ในหัวข้อเรื่ อง “Amazing Anesthesia” ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม บางแสน
เฮอริ เทจ จังหวัดชลบุรี ดังกาหนดการและใบสมัครเข้าร่ วมประชุมวิชาการตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยนี้
การประชุมครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความรู้ ทางวิชาการและงานวิจยั ด้านวิสัญญีวิทยา
ให้ต่อเนื่ อง โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็ นการบรรยายทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการใน
หัวข้อต่างๆ ซึ่ งทางราชวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทนั สมัยและ
สามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้านวิ สั ญ ญี วิ ท ยา เพื่ อ น าไปประยุก ต์ใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ละ
สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละโรงพยาบาล
ทางราชวิทยาลัย ฯ จึ งขอเชิญชวนท่านสมาชิ ก ที่สนใจแจ้งความจานง ลงทะเบีย นล่ว งหน้า
ก่อนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่ เหรัญญิก
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