
เร่ือง  ขอเชิญ

ส่ิงที่ส่งมาด้ว

ศรีนครินทรวิ
วันที่ 19-23
ประสบการณ
สถานการณแ์

เข้าร่วมประ
พยาบาลศา
(-สองพันบาท
ศรีนครินทร
ท้ังนี้คณะฯ ไ
ได้ตามระเบีย

ท่านเข้าร่วม

คณะพยาบา
โทร. 02-649
โทร.มือถือ  
email nurs

ที่ อว 8706.1

ญบุคลากรในหน

เรยีน  

วย  เอกสารประ

 เนื่องด้ว
วิโรฒวิชาการพย

3 มิถุนายน พ.ศ.
ณ์แก่พยาบาลเว
แพร่ระบาดของโ
         ในการนี้
ะชุมฟื้นฟูวิชาก
าสตร์ (CNEU) โ
ทถ้วน-) พร้อมโ
วิโรฒ เลขท่ีบัญ
ได้รับอนุญาตให้
ยบของทางราชก

จึงเรียน
ประชุมฟื้นฟูวิชา

าลศาสตร์  มศว
9-5000 ต่อ 218
089-9222549

se@g.swu.ac.th

1 / 688 

น่วยงานเข้าร่วมป

ะชาสัมพันธ์ 

ย คณะพยาบาล
ยาบาล เร่ือง แน
. 2566 (ประชุม
ชปฏิบัติ รวมท้ัง
โรคอุบัติใหม ่
นี้ คณะพยาบาลศ
การในหัวข้อเรื่อ
ดยสามารถลงท
อนเงินเข้าบัญชี

ญชี 283-213146
ห้จัดประชุมฟื้นฟู
การต้นสังกัด 

มาเพื่อโปรดทรา
าการประจําปีดัง

800,21821 

h 

ประชุมวิชาการป

ศาสตร์ มหาวิทย
วคิดสู่การปฏิบัติ

มออนไลน์ ผ่าน 
งการพัฒนาในเรื

ศาสตร์ มหาวิทย
องดังกล่าว ซ่ึงผู้
ทะเบียนผ่านระ
ชีออมทรัพย์ ธน
6-9 (กรุณาสมัค
วิชาการประจําปี

าบและขอความ
กล่าวด้วย จะขอ

 (ผู้ช่ว

   7  มีนาคม  2

ระจําปี 

ยาลัยศรีนครินทร
ติ: เวชปฏิบัติยุค
Application :
ร่ืองความไวเชิงวั

ยาลัยศรีนครินท
ผู้เข้าร่วมประชุม
ะบบออนไลน์พร
นาคารไทยพาณิ
รและชําระค่าล
ปี สามารถเบิกค

อนุเคราะห์ประช
อบคุณย่ิง  

 ขอแสดง

วยศาสตราจารย์ 
   คณบดีคณะพ
 มหาวิทยาลัยศ ี

2566 

รวิโรฒ จัดโครงก
Next Normal 
Zoom) มีวัตถุป

วัฒนธรรม เพื่อให

รวิโรฒ จึงขอเชิญ
มจะได้หน่วยค
ร้อมชําระค่าลง
ชย์ ชื่อบัญชีคณ

ลงทะเบียนภายใ
ค่าลงทะเบียนแล

ชาสัมพันธ์ให้บุค

ความนับถือ 

ดร.วนิดา วิสุทธิ
พยาบาลศาสตร์
รีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียน

การประชุมฟื้นฟูวิ
ในสังคมพหุวัฒ

ประสงค์เพื่อเพิ่ม
ห้สอดคล้องกับก

ญบุคลากรในหน
ะแนนการศึกษ
งทะเบียน จํานว
ณะพยาบาลศาสต
ในวันที่ 9 มิถุนา
ะค่าใช้จ่ายในกา

คลากรพยาบาลใ

ธิพานิช) 

คณะพยาบา
มหาวิทยาลัย
63 หมู่ที่ 7 ต
อําเภอองครั

แผ่นประ

วิชาการประจําปี
ฒนธรรม ระหว่าง
มพูนความรู้และ
การดูแลผู้ป่วยใน

น่วยงานของท่าน
ษาต่อเนื่องสาขา
วน 2,000 บาท
ตร์ มหาวิทยาลัย
ายน พ.ศ.2566
ารเข้าร่วมประชุม

ในหน่วยงานของ

ลศาสตร์ 
ยศรีนครินทรวิโร
ตําบลองครักษ์
ักษ์ จังหวัดนครน

ะชาสัมพันธ์

ปี
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ะ
น
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า
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ย
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