การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
“โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี: Early life nutrition for good health”
๙-๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.อารี วัลยะเสวี
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.จอมจักร จันทรสกุล
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เทพ หิมะทองคา
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.สิรนิ ทร์ พิบูลนิยม
รศ.ดร.สุปราณี แจ้งบารุง
รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
ภญ.วีณะ วีระไวทยะ
นายสง่า ดามาพงษ์
ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต
รศ.พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์
รศ.ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
รศ.ดร.พัตธนี วินจิ จะกูล
รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิว์ ัฒนา
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
นางพึงพิศ ดุลยพัชร์
นายกสมาคมฯ
พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
อุปนายก
ผศ.ดร.เรวดี จงสุวฒ
ั น์
กรรมการและวิชาการ
รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
กรรมการและปฏิคม
รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
กรรมการและเลขานุการ
รศ.เบญจา มุกตพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล
กรรมการและนายทะเบียน
นางนันทยา จงใจเทศ
กรรมการ
รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
พ.อ.นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์
ผศ.ดร.สุภทั ร์ ไชยกุล
อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรียงไกร
อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ดร.พญ.สายพิณ โชติวเิ ชียร
ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสทุ ธิ์
นางสาวศนิดา คูนพานิช
นางอนงค์ สุนทรานนท์
ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา
ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล

ที่ TCN ป.๐๐๑/๒๕๖๑
๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงำนร่วมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรโภชนำกำรแห่งชำติ ครั้งที่ ๑๒
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดกำรประชุม
สมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยด้ำนอำหำรและโภชนำกำร ทั้ง
ภำครัฐ เอกชน สถำบั นกำรศึกษำ และองค์กรต่ำงๆ ได้กำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรโภชนำกำร
แห่งชำติ ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น ว่ำด้วยเรื่อง “โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี” ใน
วันที่ ๙-๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑
สมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทยฯ มุ่งหวังให้กำรประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับนัก
โภชนำกำร นักกำหนดอำหำร แพทย์ พยำบำล นักวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรและอำหำร ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสุขภำพ ได้เพิ่มพูนควำมรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน
ด้วยรูปแบบกำรนำเสนอที่หลำกหลำย อำทิ กำรบรรยำยพิเศษ กำรอภิปรำย กำรนำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรทั้งแบบปำกเปล่ำ และโปสเตอร์ คำดว่ำจะมีผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ประมำณ
๑,๐๐๐ คน
สมำคมโภชนำกำรแห่ งประเทศไทยฯ ขอเชิ ญ ท่ ำ นและบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ของท่ ำ น
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและส่งผลงำนทำงวิชำกำรเข้ำร่วมนำเสนอ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมมีสิทธิ
เบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง ตำมหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว.๕๑ ลง
วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๔๘ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ท่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำร
ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม รวม ถึ ง ส่ งผล งำน ท ำงวิ ช ำก ำร แล ะล งท ะเบี ย น ได้ ท ำง website:
http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ สมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
จะได้รับควำมสนใจในกำรร่วมประชุมวิชำกำรโภชนำกำรแห่งชำติครั้งนี้ และขอขอบคุณมำ ณ
โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

(พญ.ลัดดำ เหมำะสุวรรณ)
นำยกสมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
สำนักงำนเลขำนุกำรกำรประชุมวิชำกำรโภชนำกำรแห่งชำติ ครั้งที่ ๑๒: บริษัท มำยด์ แมพ ออแกไนเซอร์ จำกัด
เลขที่ ๓๙ ซอยติวำนนท์ ๒๔ ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๐๑ ๘๓๔๕ โทรสำร ๐๒ ๙๕๐ ๗๔๒๓ Email: tcn.conference@gmail.com

