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เรื่อง
ขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35
เรียน
ผู้จัดการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบตอบรับร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ และสิทธิประโยชน์
ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ จะจัดการ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 THEME: 50 Years Golden Jubilee RTCOG: New Normal ระหว่างวันพุธที่
14 ถึง วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนาหัวข้อเวชปฏิบัติทางสูตินรีเวช ที่พบกันอยู่
เป็นประจามาทบทวนแนวทางที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริง ๆ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติของสูตินรีแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางสูติศาสตร์ -นรี
เวชวิทยา (CME) แก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการพบปะของสมาชิก ราช
วิทยาลัยฯ โดยรูปแบบการประชุมจะเป็นแบบประชุม onsite และถ่ายทอด online (tele conference) ร่วมกัน
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่านเป็นที่น่าสนใจ
ของสมาชิกฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ในการประชุม
วิชาการครั้งนี้ โดยอัตราการใช้สถานที่พื้นฐานพร้อมคูหาตลอดการประชุม เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) ดังรายละเอียดในใบสิทธิประโยชน์และใบตอบรับงานนิทรรศการ ที่แนบมาพร้อมจดหมายนี้
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถนาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้โดยทาเช็คสั่งจ่าย
ในนาม “มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งเป็นองค์กรหรือสาธารณกุศล ลาดับที่ 369 ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง หรือ สั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย”
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวราตรี นันตา และ/หรือ นส.รัชดาวัลย์ พูลประเสริฐ
โทรศัพท์: 0-2716-5721-2 มือถือ 090-669-5722 โทรสาร: 0-2716-5720 ทั้งนี้สาหรับท่านที่ตอบรับยืนยันการ
ร่วมงานมาเป็นลาดับต้น ๆ สามารถเลือกตาแหน่งการแสดงนิทรรศการได้ตามความประสงค์ของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบตอบรับการร่วมงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยาและเครือ่ งมือแพทย์และอื่นๆ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 35
ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
THEME: 50 Years Golden Jubilee RTCOG: New Normal
ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
***********
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)
ในนามของบริษัท (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
E-mail address
มีความประสงค์
[ ] จัด Special lecture
จำนวน
ชั่วโมง**
[ ] เป็น Major sponsor
จำนวน
Major**
[ ]
ขอจองสถานที่จัดแสดงสินค้า จำนวน
บูธ**
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง
** รายละเอียดตามสิทธิประโยชน์แนบ
[ ] สนับสนุนอืน่ ๆ (โปรดระบุ)
เป็นเงิน
บาท

ประธานการจัดประชุมวิชาการ

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ประธานการจัดทาวารสาร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท (

)

รศ.นพ.ดิ ฐกานต์ บริบูรณ์หิรญ
ั สาร
ประธานการวิจยั

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์
ประธานการศึกษา

ศ.นพ.โกวิ ท คาพิ ทกั ษ์
ประธานการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร

รศ.พญ.ฐิ ติมา สุนทรสัจ
ประธานมาตรฐานวิชาชีพ

รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ
ประธานกิจการพิเศษ

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ 1. กรุณาประทับตราบริษัท
2. “มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ” (VAJIRAVEJ-VITAYALAI CHALERMPRAKIERT,
FOUNDATION) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 196-2-08742-3 ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ
3. ทำเช็คสั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041-1-28543-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่หรือ
และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

สิทธิประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการสนับสนุน
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กิจกรรม
Special lecture

ค่าใช้จ่าย
250,000 บาท/1 ชั่วโมง

Major บูธ

100,000 บาท/ 1 Major

บูธนิทรรศการ
(ขนาด 3 x 2 เมตร)

30,000 บาท / 1 บูธ

สิทธิประโยชน์
1. เอกสารใส่กระเป๋าประชุม
2. Lecture 1 lecture
3. ฟรีลงทะเบียน 8 คน
1. Major บูธ 1 บูธ (Prime Area)
2. เอกสารใส่กระเป๋าประชุม
3. ฟรีคนลงทะเบียน 4 คน
ฟรีคนลงทะเบียน 1 คน

