
ท่ี  รววท.ลธ 19/2564 
 
 วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
เรื่อง ขอความกรุณาประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 94 และการอบรมฟนฟู 

วิสัญญีวิทยา ครั้งท่ี 65 ผานระบบออนไลน 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ไดกําหนดการจัดประชุมวิชาการครั้งท่ี 94      

ในหัวขอ " Today anesthesia: Let's get along with COVID-19 " รวมกับ การอบรมฟนฟู
วิชาการวิสัญญีวิทยา สําหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งท่ี 65 หัวขอ "วิสัญญีมีภูมิ...หรือยัง?" ในรูปแบบ
ออนไลน.Webinar.ผานโปรแกรม Zoom Meetings ระหวางวันท่ี 28-29 สิงหาคม 2564      
เวลา 08.15-16.00 น. ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย นําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน สอดคลองกับบริบทของแตละโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางานดานวิสัญญีใหปลอดภัยภายใตสถานการณการระบาดของ COVID-19 

ในการนี้ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนทานท่ีสนใจแจงความจํานง ลงทะเบียน          
รวมท้ังสามารถดาวน โหลดเอกสารการประชุมผ านระบบออนไลนทาง www.rcat.org               
ใน .member.section.โดยผู เข าร วมประชุมสามารถเบิกค าลงทะเบียนไดตามระเบียบ                
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากทาน

และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

 

                                             ขอแสดงความนับถือ 

               

                                      (รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุวิมล ตางวิวัฒน) 
                                   เลขาธิการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 
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ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

ขอเชิญวิสัญญีแพทย  แพทยประจําบาน  

และ วิสัญญีพยาบาล  

เขารวมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 94       

ในหัวขอ  

"  Today anesthesia: Let's get along with 

COVID-19 "  

รวมกับ  

การอบรมฟนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา  

สําหรับวิสัญญีพยาบาล คร้ังที่ 65  

หัวขอ "วิสัญญมีีภูม.ิ..หรือยัง?"  

ในรูปแบบออนไลน Webinar ผานโปรแกรม Zoom 

Meetings ระหวางวันท่ี 28-29 สิงหาคม 2564  

เวลา 08.15-16.00 น. 

Registration Form 

สามารถลงลงทะเบียน รวมท้ังสามารถดาวนโหลด
เอกสารการประชุมผานระบบออนไลนทาง

www.rcat.org  ใน member.section  

(https://rcat-system.com/membership/home.php)  

อัตราคาลงทะเบียน 
 วิสัญญีแพทย    1,500   บาท 

 แพทยประจําบาน   1,000   บาท 

 วิสัญญีพยาบาล    1,000   บาท 

รายละเอียดการชําระเงิน  :         
โอนเงินผาน ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช 
บัญชีออมทรัพย  

ช่ือบัญชี “หนวย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง
ประเทศไทย”   

เลขท่ีบัญชี 016-293934-9 

http://www.rcat.org/
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