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ที่ รววท.ลธ 34/2564

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95
เรียน ผู้อานวยการ โรงพยาบาล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กาหนดการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 95
ระหว่างวันที่ 26-27.กุมภาพันธ์ .2565 พร้อ มทั้ง พิธีมอบเกียรติบัต รวิสัญ ญีแพทย์ประจาบ้า น
ต่ อ ยอด วิ สั ญ ญี แ พ ทย์ ที่ ส าเร็ จ ก าร ฝึ ก อ บรม .และ . Pre-congress. resident. research
presentation ในวันศุกร์.25.กุมภาพัน ธ์.2565.ณ.โรงแรมเซ็นทารา.แกรนด์.เซ็นทรัล พลาซา.
ลาดพร้าว.กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจยั ด้านวิสัญญี
วิ ท ยาให้ ต่ อ เนื่ อ ง โดยการประชุ ม จะแบ่ ง ออกเป็ น การบรรยายทางวิ ช าการ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ท าง
วิชาการที่ทันสมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19
ในการนี้ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจแจ้งความจานง ลงทะเบียนร่วมงาน
ประชุ ม รวมทั้ ง สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารการประชุ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องราชวิ ท ยาลั ย ฯ
www.rcat.org ใน.member area.ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการอนุมัติให้ร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าลงทะเบียน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่าน
และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิมล ต่างวิวัฒน์)
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