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เรื่ อง

ขอเชิญร่ วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และให้การสนับสนุนการอบรมฟื้ นฟูวิสญ
ั ญีวิทยา
ครั้งที่ 58
เรี ยน ผูจ้ ดั การบริ ษทั
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มสนับสนุนการอบรมฟื้ นฟูวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 58

ด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมฟื้ นฟูวิสญ
ั ญีวิทยา ครั้งที่ 58
ใน วัน ที่ 20-24 สิ ง หาคม พ.ศ.2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น 12 อาคารภู มิ สิ ริ มัง คลานุ ส รณ์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
ด้านวิสญ
ั ญีวิทยาให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง เป็ นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาและผูป้ ่ วย การ
ประชุมครั้งนี้ จะเป็ นการบรรยายทางวิชาการโดยมีวิทยากรรับเชิ ญจากหลายสถาบัน ซึ่ งจะมีวิสัญญี
พยาบาลจากสถาบันต่างๆทัว่ ประเทศเข้าร่ วมประชุ มจานวน 350 ท่ าน และมีการแสดงนิ ทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากบริ ษทั ต่างๆ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะได้รับความรู ้ที่มีประโยชน์ท้ งั ทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานด้านวิสญ
ั ญีให้ปลอดภัยมากขึ้น
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯจึ งขอเชิ ญท่ านเข้าร่ วมแสดงผลิ ตภัณฑ์ทางการแพทย์ และให้การ
สนับสนุนการอบรมฟื้ นฟูวิชาการทางวิสญ
ั ญีวิทยา ในวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารแนบ
คณะกรรมการจัดการประชุมฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนจาก
ท่านดังเช่นเคย และ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ภูพิงค์ เอกะวิภาต )
เลขาธิ การราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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