


ที่  สธ  ๐๒๐๓.๐๙๑๘/ว.๖๑๗      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
ต าบลนาจักร อ าเภอเมือง  
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

  ๒๑  ตุลาคม  2559 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in Education Regional Conference 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการประชุม จ านวน  1  ฉบับ 
๒. สถานที่พักจังหวัดแพร่ จ านวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in Education 
Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ในวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการวิจัยในการ
พัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  สร้างแรงบันดาลใจ ในการน า R2R ไปใช้พัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าวิจัย R2R พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายนักวิจัย R2R ในการท างานสร้างการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
ต่อไป นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in 
Education Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ตามรายละเอียดที่
ส่งมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก จากต้นสังกัดตามระเบียบ
ราชการ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานR2R น าเสนอ และลงทะเบียนเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯได้ที่
http://meded.thaimedresnet.org/register/ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้สนใจ ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 

      (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ 
โทร.  ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ โทรสาร  ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bcnphraenew@gmail.com 

mailto:bcnphraenew@gmail.com


ที่  สธ  ๐๒๐๓.๐๙๑๘/  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
ต าบลนาจักร อ าเภอเมือง  
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

 ๒๑  ตลุาคม  2559 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in Education Regional Conference 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการประชุม จ านวน  1  ฉบับ 
๒. สถานที่พักจังหวัดแพร่ จ านวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in Education 
Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ในวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการวิจัยในการ
พัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  สร้างแรงบันดาลใจ ในการน า R2R ไปใช้พัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าวิจัย R2R พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายนักวิจัย R2R ในการท างานสร้างการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
ต่อไป นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R in 
Education Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ตามรายละเอียดที่
ส่งมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก จากต้นสังกัดตามระเบียบ
ราชการ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานR2R น าเสนอ และลงทะเบียนเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯได้ที่
http://meded.thaimedresnet.org/register/ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้สนใจ ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 

      (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ 
โทร.  ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ โทรสาร  ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bcnphraenew@gmail.com 

mailto:bcnphraenew@gmail.com


สถานที่พกั โรงแรม ในจังหวัดแพร่

ล าดับ สถานท่ี เบอร์โทร หมายเหต ุ
1 รร.เฮือนนานาบูติค แพร่ 054-524800 
2 รร.แม่ยมพาเลส แพร ่ 054-521029-35 
3 รร.นครแพร่ทาวเวอร์ แพร่ 054-521321 
4 รร.ภูมิไทยการเ์ด้น 054-627359 
5 รร.ฤทธิบูรณ์ วินเทจ 054-522865 
6 รร.อมรรักษ์ 054-626342 

การเดินทาง
๑. เครื่องบินโดยสาร นกแอร์  มีจ านวน 2 เที่ยว ต่อวัน สนามบินแพร่ อยู่ใกล้ๆวิทยาลัย

๒. รถโดยสารปรบัอากาศ 

๓. รถไฟ กทม.-เด่นชัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ มีบริการรถรับ-ส่งจากท่ีพัก ถึง วิทยาลัยทุกวันค่ะ

ผู้ประสานงาน  ๑. อ.สุภาพร    ปรารมย์   081-973-7556 

๒. คุณธนาภัทรรัญ เฟ่ืองมณี  083-165-2523

ลงทะเบียนไดที่ http://meded.thaimedresnet.org/register/ 
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