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เรื่ อง การลงทะเบียนการเข้ารับเกียรติบตั รราชวิทยาลัยวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศไทย
เรี ยน ผูเ้ ข้ารับเกียรติบตั รทุกท่าน
สิ่ งที่แนบมา 1.แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบตั รราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
2. ข้อปฏิบตั ิและขั้นตอนในการเข้ารับเกียรติบตั ร

ตามที ่ร าชวิท ยาลัย วิส ัญ ญีแ พทย์แ ห่ ง ประเทศไทย จะจัดการการประชุ ม วิช าการ
ประจาปี ครั้งที่ 88 และการประชุ มวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 (15th Conference of Asian
Society of Paediatric Anaesthesiologists) ระหว่างวันที่ 17-19.สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม
แชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร การประชุ มครั้งนี้ กาหนดให้มีพิธี รับ เกี ยรติ
บัตรแก่วสิ ัญญีแพทย์ที่ผา่ นการสอบวุฒิบตั ร และอนุมตั ิบตั รฯ
ทั้งนี้ ท่านจะต้องลงทะเบียนการประชุ ม วิชาการจานวน 5,000 บาท (ราคาปกติ 6,000
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