ภาควิชาสูตศิ าสตร์ – นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
โทร. 02-4197000 ต่อ 94779
ที่ อว 78.0724/พิเศษ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online ประจาปี 2564
เรียน นายแพทย์ผอู้ านวยการโรงพยาบาล / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / คณบดีคณะแพทยศาสตร์ /
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ / หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนาขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน www.sirirajconference.com จานวน 1 ฉบับ
2. ตารางการประชุม จานวน 1 ฉบับ
เนื่องด้วยภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกาหนดการจัดงานประชุม
วิชาการ Online ประจาปี 2564 THEME : H.O.P.E (Hold On… Pain Ends) ระหว่างวันอังคารที่ 3 - วันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564
เนื่องด้วยในขณะนีก้ ระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง โดยกระทรวงอุดมศึกษาวิจยั และ
นวัตกรรม ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว ในการนีท้ างภาควิชาฯ และคณะกรรมการจัดการประชุม มีมติ
กาหนดจัดการประชุมในรู ปแบบ Online ในการจัดการประชุมครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้ความรู แ้ ละเผยแพร่ขอ้ มูลทางด้านวิชาการ
ที่มีความสาคัญทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ของประเทศไทย ตลอดจนเน้นให้สตู ินรีแพทย์ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด แพทย์ประจาบ้าน
แพทย์เวชปฏิบตั ิท่วั ไป พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้เพิ่มพูนความรู ท้ กั ษะอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเปิ ดลงทะเบียน
ออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

ประเภทผู้ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน Online (รับจานวน 1,000 คน)

สูตนิ รีแพทย์ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด แพทย์ประจาบ้าน
แพทย์เวชปฏิบัตทิ ่ัวไป พยาบาล เภสัชกร
และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วไป

2,000 บาท

ในการนีส้ ามารถเบิกค่าลงทะเบียน ได้ตามประกาศระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ.2545 และผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา เมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา ในโอกาสนีจ้ งึ เรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุม และ
โปรดพิจารณาอนุญาตให้สตู ินรีแพทย์ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด แพทย์ประจาบ้าน แพทย์เวชปฏิบตั ิท่วั ไป พยาบาล เภสัชกรและบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับฟั งการประชุม Online ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คุณ
อนันตพร นมรักษ์ โทรศัพท์ 0-2419-4638 , 08-3024-1895 ติดตามข่าวสารการประชุม https://www.facebook.com/SIOG
AnnualConference และสแกน QR Code เพือ่ ทาการลงทะเบียนการประชุมและติดตามข้อมูลการประชุมเพิม่ เติมได้ที่
www.si.mahidol.ac.th/th/department/obstetrics_gynecology

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ ศักดิ์ อังสุวฒ
ั นา
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน Online งานประชุมวิชาการภาควิชาสูตศิ าสตร์ – นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2564
THEME: H.O.P.E (Hold On… Pain Ends)
ระหว่างวันอังคารที่ 3 – วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โหลด QR Code เพือ่ ลงทะเบียนการประชุม
 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน จากนั้นปริน้ ท์ใบ Bill Payment ชาระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ผ่าน 7-11
** เงือ่ นไขการชาระเงิน **
 ตู้ ATM , CDM ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กรุ ณาชาระเงินภายใน 7 วัน หลังจากท่านลงทะเบียนออนไลน์
 SCB internet banking / SCB EASY Application
มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
 บัตรเครดิต

อัตราค่าลงทะเบียน
Live Webinar วันที่ 3 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคา 2,000 บาท/คน รับจานวน 1,000 ท่าน
สิทธิป์ ระโยชน์ทจี่ ะได้รับ : หนังสือการประชุม คะแนนหน่วยกิต CME (เฉพาะแพทย์) และประกาศนียบัตรออนไลน์
( สามารถดูย้อนหลังได้ในระยะเวลา 1 เดือน )

เริ่มเปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์เพิม่ เติมได้ที่ : คุณอนันตพร นมรักษ์ โทรศัพท์ 0-2419-4638 , 08-3024-1895
สานักงานประชุมวิชาการภาควิชาสูตศิ าสตร์ – นรีเวชวิทยา
ชัน้ 3 ห้อง 312 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุ งเทพฯ

