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เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ Chiang Mai Laparoscopic Surgery Conference 2022 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตารางการประชุมวิชาการนานาชาติ Chiang Mai Laparoscopic Surgery Conference 2022
 จ านวน  1  ฉบับ 

เนื่องด้วย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการประจ าปี 2565 “Chiang Mai Laparoscopic Surgery 
Conference 2022” ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด อาคาร 50 ปี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง รูปแบบ Hybrid Meeting  

ในการนี้  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงใคร่ขอเชิญ
แพทย์บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME) จ านวน 5.5 
หน่วยกิต สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ตารางงานประชุมวิชาการ “Chiang Mai Laparoscopic Surgery 
Conference 2022” และท่ีเว็บไซต์ https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/ 

   

 ขอแสดงความนับถือ 
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 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : น.ส.นัยน์ภัค  หงษ์รัตน ์

เลขานุการภาควิชาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 053-935829 แฟกซ์. 053-936112 
มือถือ 081-167-8291  
E-mail : naiyapak_nim@hotmail.com 

 
 

QR Code เว็บลงทะเบียน 

 

mailto:naiyapak_nim@hotmail.com


~hlN1U ~1UU~"'1~nlJUI'1I'1<1 .11..rn~lUl'1ru~bb'l1V1~1'11?!Vl1 (i VI~.blo\vet) 
d ..................... ......... ~ .... .................... ··················· .. ··········· ········ ·.···CI:'.··d···· · ........... " ..... ................ " .... , .... ... ............. , ............................ . 
VI !l1 c;j'11"''11(c;j).'11 UI'1./- 1UVI ",lo blJ~l~U loctbet 

b~~~· · ··~·~~~~~~~~~i.~~·j.~~·~.~·~.L~~.~~·~:~5~·:·b~~~ · .. ;;·9.i~i~~ lli.::i:~:~~~i~i.: :~y.s.~i.~~~~?:~y.;;: :: : ::::::::::::::::::::::::::.:: 
(lect ure and cadaveric workshop) 

............. .......................................... ...... .................................... ... .......... ........... ... ... ...... ..................................... ... ... ...... .... , .............................. . 

d d 

m JU I'1ruUIil 

\11t1b~eJ~ • 
ml'1'l'IJ1~&i1'11?!Vl1bb<1~U~L'1'IJ"iVl~1 'lJeJeJ1ilJ~~1il11'1~~f11~eJm.lJb~~t1llu~fm b~m "Min imally invasive 

hysterectomy" (lecture and cadaveric workshop) l~bbri eJl'im!!bb'l1V1!! ?!~bb'l1V1!! il1U1UtI~~lJ1ru c;jo I'1U . . 
1::wi1~1UVi \vb-lolli 'I1{j~ml'1lJ \vetbet n<11 oc;j.'11o - ",b.'11o 'W. ru ~eJ~~U!!tJnYln~~~hiKlil ml'11~b~tJu"1lJ 

eto i'J I'1ru::bb'l1V1EJI'11~Vl1lJ",1'lVlm<1m'i1EJ~ 1",1i 11il ~ llJ H~'UtJ';~lJ1ru'll'iNVl l~11'IJm11~1\Jb~U?!..r'Ullu'W'il1nU~liVi 
• 

Medtronic ~U~Iil'lltlufhW~1~~~",lJlill'Wm1~lilflf~5i 
, .<:j v l."j d II 

nil/1~ b U tJ'U/'lJ!l \j\l'VJ In 1) I'll eJ ~ 

"'. ~::b\iEJUm::Vl11~m.,I'1<1~ 'h~,~ fhH~1~1um1tJneJmlJ'lJ!l~~,U~1'IJm., '11.1'1 . loetetet 

lD. 1::b\ifJUlJ",11V1tn<1m'i1~~1",l.i 11~'EJm.,U~1.111m1b~U '11.1'1. \vetet", 

'11. 1::b\i~UlJm1V1EJ1<1m'i1ml",1i 11~1~m1~liltl~::'IllJVl1~"i'IJ1m1'lJmlJ",11V1,n<1tJ 'I1.I'I.\vetetlli 

(oiieJ iii) 1~~1",U1~1U~1'W",~eJ~~~1",U1~1U~lU,}UlJeJU",lJ1~bUU~il81\J1'ileJU~~liltl~~'lJlJVl1~'l'IJ1m., 
'V 'IJ " 

v cr:.l~~~Wl ~~11~~lU~.mm~~1il1m~m.,i bb<1~liJ n~1~1~bb.11b?!~'j)[mJ1u '110 1U ..rU~~bblli~'W'1lilm~eJ1J1lJ 
V~~d. ~ •• , ' l'J ~ "" • 

YJ'jtllJYl11,J'WYlml'iJ~<I'j1 WIiJ1j b11J11llim1m1j'U1U b~O'jll m'jYJ?lIWbl<l:: '" nm mJ ®'lei 
II .d Q 

'lItlb'ilUtlb'WeJ'W'il11tlJ1 
~ 

b",U?!lJm., 

"'.1~f111'1"i'IJ1~~1'11?!Vl1bb<1~U~n'IJ1V1~1 ~1il1m~f111eJ1J1lJb~~t1llU&im1 b~tl~ "Minimally invasive 

hysterectomy" (lecture and cadaveric workshop) 1U1U n<11 ?!mu~iK~mhl11il ~llJ1oii~ul,h~1I1ru'lJeJ~Vl1~ 
~1'l! m~ l~~u b1ull,)\J\1UU'\l1 mJl,/1liVi Medtronic ~1,J ~ lil'lltl'Ufh H~11J~~"'lJ ® 1 um.,~ Iill'1f~5i .11"'~U m1 b iJ n • 
fhl off~l1J 1 ~b uul t1Vl1lJ~~b \i~U~b~~loiitl~ 

lo . l~~~ boii1~'lJ 1m~f111 ., ~~n~ 11~1~~ueJulY&i'il1n~U~flUUfll 'IJ1bb.11boii1~llJ11'1.,~f111i hnlilEJ 
'\I , '\I "~ 

11i~muU1U<11 bb<l::ill\VltbiJnfhH~l~.h~ 11~Vl1lJ~~b\ifJU'lJeJ~Vl1~., 1'IJf11~ 
'11. 1 ~~~Iil';lb V'Wf111Vl1lJlJ1Vl1m1mJ'U<l~nUm 1lJb~~~'il1n 11 1'1 &ilil b ~eJ 11~?! 11'11 ~U1 loo",,,,' "'~eJ 111'1 • 

11'11 Iil "'''' Vl1lJtI.,:: J11 1'1'lJ 'iNlJ", 11 VI tJ 1<1 m 'i1tJ~ 1",1i "'~<ltl.,~ ml'll'1 ru~ m~lJ f11~mu ~lJ hl'1'lJeJ~~~"'11il "'~eJfhi~ 
I'IU!!U~"'11?!mUm~rum1bb 'I1~"::U11il'lleJ~ 1 ~1'1~lilb~eJ 'l1~?!11'11 ~U1 "'0"'''' (11'111il-"'''') • 

G:. "'<1~'il1n';lb vUf111~1il1m ~f11"i bbG11bll~'il 1 ~~ml1u'WVi noiieJl'111lJ'lJeJ 1 ~l'1ru~., eJeJn"',)~~eJ(i~ 

.11,) n~1'W?!1151.,ru?!'lJ81 b[ltl1 U~U~ ~~1il1 m ~ f111 bb<1~ 1 ~"'Ul ~ ~lU bb ~ ~",..r~~eJ'I1~<llJU n 1'i1~1 ~~eJ ~ b oiil~llJ 1hl m1lJ . ". . 
~ ~ 1 tI rJ~ ?l11511ru?!'lJ81 b[l!l1 u~'W~~ ~ Iilll'1~ ~ n 11 • 

~~ b~ tJUlJ1 b ~eJ 1 t11vl'W'il11 ru1 1.11 n b ,:jU'lI!lU mru1eJuli'~ bb<l::<1 ~'W1lJ",,)~ ?i tl(i~ I'1U!! t1nu"&i m~mUl'1lJ 1.,1'1 
, ---,----~ • ..- \I ~ , 

lu~u~ ",~tlbihJ\\J'Wmh~~umtlJ1ilR1~~~eJlt1~11) 'il::bUU'I1~::l'1ru~~ . ~ ~.! 
i , uvI"" ,uJr( 

.... c, ;V[; 1)J6~5' 
~~~~----------------~ili1l11-~-=---------------------------------------------------------------Jj;~~~----------------------

~~U1~U~~ ~ 
-C 1~ \~ll'~ 

. .' 2 0 .blJlJ 2565 
(~i)~Pll~1il11 il l1V l\1'! Ylvv.('~ j <:~lJYl~ ,..... ," , ,.·",iiil'f) 

1()~t'lru 1.Jf,i tJJ \ ~;;,n~\. yllJ 

1'I00uiiPlO/::1l YJ YIv l'I 'liWd 

Lenovo
Highlight




