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ที ่ สวมท.  ๑๐๑ /๒๕๖๐   

                                                          ๒๘  ธนัวาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหช่์วยประชาสมัพนัธก์ารประชมุวชิาการ  

เรยีน      คณบด ี/ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / หวัหนา้สถาบนั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   ก าหนดการประชมุวชิาการประจ าปี คร ัง้ที ่๙ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

   ดว้ยสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ไทย)  จะจดัประชุมวิชาการประจ าปี คร ัง้ที่ ๙ 

พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง  เวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครวัไทย  “MFM 4.0 

for Smart Thai  Family”   วนัที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พทัยา บีช รีสอรท์  

จ.ชลบรุี   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรู ้เผยแพร่วทิยาการอนัทนัสมยั และ

พฒันาการคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบัทางดา้นสุขภาพของมารดาและทารกในครรภใ์หด้ยีิง่ขึ้นโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยสูติแพทย ์ กุมารแพทย ์แพทยท์ ัว่ไป พยาบาล  นกัวชิาการ และผูท้ี่มหีนา้ที่

รบัผดิชอบงานดา้นมารดาและทารกในครรภ ์ ประมาณ ๘๐๐ คน 

   สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) จงึใคร่ขอความอนุเคราะหใ์นการประชาสมัพนัธ ์

และ / หรอืเชญิชวนใหส่้งบคุลากรในสงักดัของท่านเขา้ร่วมการประชมุ โดยขา้ราชการสามารถเบกิค่าใชจ่้ายต่างๆ

ไดต้ามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ . ๒๕๔๕  และตาม

หนงัสอืกระทรวงการคลงั  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๐๙.๗/ว.๕๑ ลงวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๔๘ ซึ่งใหบ้คุลากรเขา้

ร่วมประชุมโดยไม่ถอืเป็นวนัลาและสามารถเบกิจ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าใชจ่้ายอื่นๆไดเ้มื่อไดร้บัอนุญาตจาก

หน่วยงานตน้สงักดัแลว้  บคุลากรทีส่นใจเขา้ร่วมประชมุสามารถสมคัรพรอ้มส่งเงนิค่าลงทะเบยีนดงัรายละเอยีด

ก าหนดการประชมุทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะหด์ว้ย จกัขอบพระคุณยิง่ 

 

                      ขอแสดงความนบัถอื 
 

                                                                
 

                  (รองศาสตราจารยน์ายแพทยถ์วลัยว์งค ์รตันสริ)ิ 

               นายกสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 

 

 

ส าเนาเรยีน     

๑. หวัหนา้กลุม่งานสูตนิรเีวชกรรม / หวัหนา้ภาควชิาสูตศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

๒. หวัหนา้กลุม่งานกมุารเวชกรรม / หวัหนา้ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์

๓. หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล 

๔. หวัหนา้งานพยาบาลสูตนิรเีวชกรรม 

๕. หวัหนา้งานพยาบาลหอ้งคลอด 

 ๖. หวัหนา้งานพยาบาลทารกแรกเกดิ        
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