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ชัน้ ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน คณบดี / ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล / หัวหน้าสถาบัน
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) จะจัดประชุมวิชาการประจาปี ครัง้ ที่ ๙
พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย “MFM 4.0
for Smart Thai Family” วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท
จ.ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นศู นย์กลางในการแลกเปลีย่ นความรู ้ เผยแพร่วทิ ยาการอันทันสมัย และ
พัฒนาการค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้ดยี ง่ิ ขึ้นโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วยสู ติแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ทวั ่ ไป พยาบาล นักวิชาการ และผูท้ ่มี หี น้าที่
รับผิดชอบงานด้านมารดาและทารกในครรภ์ ประมาณ ๘๐๐ คน
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
และ / หรือเชิญชวนให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุม โดยข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว.๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งให้บคุ ลากรเข้า
ร่วมประชุมโดยไม่ถอื เป็ นวันลาและสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้เมื่อได้รบั อนุ ญาตจาก
หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว บุคลากรทีส่ นใจเข้าร่วมประชุมสามารถสมัครพร้อมส่งเงินค่าลงทะเบียนดังรายละเอียด
กาหนดการประชุมทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ ย จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิร)ิ
นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)

สาเนาเรียน
๑. หัวหน้ากลุม่ งานสูตนิ รีเวชกรรม / หัวหน้าภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
๒. หัวหน้ากลุม่ งานกุมารเวชกรรม / หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
๓. หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
๔. หัวหน้างานพยาบาลสูตนิ รีเวชกรรม
๕. หัวหน้างานพยาบาลห้องคลอด
๖. หัวหน้างานพยาบาลทารกแรกเกิด

เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ประเทศไทย
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หน่ ว ยงานต้น สัง กัด แล้ว บุค ลากรที่สนใจเข้า ร่ ว มประชุม สามารถสมัค รพร้อ มส่ ง เงิน ค่ า ลงทะเบีย นดัง
รายละเอียดกาหนดการประชุมทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ ย จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิร)ิ
นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)

สาเนาเรียน
๑. หัวหน้ากลุม่ งานสูตนิ รีเวชกรรม / หัวหน้าภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
๒. หัวหน้ากลุม่ งานกุมารเวชกรรม / หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
๓. หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
๔. หัวหน้างานพยาบาลสูตนิ รีเวชกรรม
๕. หัวหน้างานพยาบาลห้องคลอด
๖. หัวหน้างานพยาบาลทารกแรกเกิด

เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ประเทศไทย

8 Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi-Soonvijai, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310 THAILAND
โทรศัพท์ / Telephone : (662)-7181489, โทรสาร / Fax : (662)-7181488, Website : www.thai-smfm.com, E-mail address : mfm_th@yahoo.com

