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เรื่อง

ขออนุมัติใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดเขารวมประชุมโดยไมถือเปนวันลา
และมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียนได
เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่สงมาดวย แผนพับการการประชุมวิชาการฯ ใบสมัคร
เนื่องดวยสมาคมเวชศาสตรปริกำเนิดแหงประเทศไทยจะจัดประชุมวิชาการประจำป
ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิถีชีวิตใหมในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal
Care) วั น ที่ 18-20 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิต ร บ ีช โฮเต็ ล พั ท ยา (Mytt
Beach Hotel Pattaya) จ.ชลบุ รี โดยมีว ัตถุป ระสงค เ พื่ อ ส งเสริ ม วิชาการและการวิ จั ย
เกี่ยวกับสุขภาพของมารดา ทารกในครรภ และทารกแรกเกิด และเพื่อสรางความรวมมือและ
สัมพันธภาพที่ดี ระหวางองคกร หรือกลุมวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรปริกำเนิด ซึ่ง
จะมีผลทำใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการบริบาล และสงเสริมสุขภาพอนามัยของมารดาและ
ทารกปริกำเนิดในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ผูสนใจสมัครเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน และพิมพใบจองหองพักได
ที่ www.thaiperinatal.com
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใหขา ราชการและบุคลากรในสังกัดของทานที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาแลว เขารวมประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียนตลอดจน
คาใชจายตางๆ จักเปนพระคุณยิ่ง
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ขยายระยะเวลาลงทะเบียนลวงหนาเปนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ขยายเวลารับ Free communication นวัตกรรม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

สำเนาเรียน

1. หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
2. หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
3. หัวหนาฝายการพยาบาล

