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ท่ี TCN ป.๐๐๑/๒๕๖๕ 
 

      ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
เร่ือง     ขอเชิญร?วมประชุมและส?งผลงานร?วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห?งชาติ คร้ังท่ี  
  ๑๖ 
เรียน     ผูPว?าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ และผูPอำนวยการ 
ส่ิงท่ีส?งมาดPวย รายละเอียดการประชุม  
  
      สมาคมโภชนาการแห?งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภYสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร?วมกับภาคีเครือข?ายดPานอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน 
การศึกษา และองคYกรต?าง ๆ กำหนดจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห?งชาติ ครั ้งที ่ ๑๖ เรื ่อง 
“นวัตกรรมเพื ่อส0งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที ่ ดี” “Innovation for Promoting 
Healthy Nutrition and Ageing” ในวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย`นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยไดdรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจdา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปlนองค`ประธานในพิธีเปmดการ
ประชุม ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
     สมาคมโภชนาการแห?งประเทศไทยฯ มุ?งหวังใหPการประชุมครั้งนี ้ เป`นเวทีสำคัญ
สำหรับนักวิชาการดPานโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทยY พยาบาล ครูอาจารยY และผูPท่ีเก่ียวขPองกับ
งานดPานสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรูP และร?วมแลกเปลี่ยนเรียนรูPประสบการณYระหว?างกัน ดPวยรูปแบบ
การนำเสนอที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการท้ัง
แบบปากเปล?าและโปสเตอรY และการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ” โดยคาดว?า 
จะมีผูPสนใจเขPาร?วมประชุมคร้ังน้ีประมาณ ๘๐๐ คน 
     สมาคมโภชนาการแห?งประเทศไทยฯ ขอเชิญท?านและบุคลากรในสังกัดของท?าน
ลงทะเบียนเขPาร?วมประชุม และส?งผลงานทางวิชาการเขPาร?วมนำเสนอ โดยผูPเขPาร?วมประชุมมีสิทธิเบิก
ค?าใชPจ?ายต?าง ๆ ไดPตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว.๕๑ ลงวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๔๘ เม่ือไดPรับอนุมัติจากผูPบังคับบัญชาแลPว  

นอกจากนี้ ท?านสามารถติดตามข?าวสารการประชุมเพิ่มเติม รวมถึงส?งผลงานทาง
วิชาการ และลงทะเบียนไดPทาง website: http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php 
    สมาคมโภชนาการแห?งประเทศไทยฯ หวังเป̀นอย?างย่ิงว?า ท?านจะใหPความสนใจ เขPาร?วม
ประชุม และสนับสนุนการเขPาร?วมประชุมวิชาการโภชนาการแห?งชาติคร้ังน้ี 
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(ศาสตราจารยYคลินิก ดร. แพทยYหญิงนลินี จงวิริยะพันธุY) 

นายกสมาคมโภชนาการแห?งประเทศไทย 
   ในพระราชูปถัมภYสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



 การประชุมวิชาการโภชนาการแห0งชาติ คร้ังท่ี ๑๖ 

“นวัตกรรมเพ่ือส0งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยท่ีดี” 

 Innovation for Promoting Healthy Nutrition and Ageing 

วันท่ี  ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนยbนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 สมาคมโภชนาการแห-งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความ

ร-วมมือกับภาคีเครือข-ายดIานอาหารและโภชนาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห-งชาติ คร้ังท่ี 16 ข้ึน ภายใตIหัวขIอ

เร่ือง “นวัตกรรมเพ่ือส-งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยท่ีดี” “Innovation for Promoting Healthy Nutrition and 

Ageing” หัวขIอการประชุมท่ีน-าสนใจ ไดIแก- 

• Innovation as Drivers of Good Health and Well-being 

• Future Foods for Nutrition and Health 

• Innovation and Technology on Health and Nutrition Literacy Promotion 

• Hormone Balances and Body-Positive Weight Management 

• Active Ageing Exercise and Nutrition 

• Botanical Support and Plant-Based Alternatives for Healthy Ageing 

• Nutrition and Wellness Tech Startups 

• Foods and Nutrition for Promoting Elderly Health  

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ TCN Award และ Pitching Innovation 

 TCN Award เปyดรับผลงานทางวิชาการเขIาประกวดใน 3 กลุ-ม ท้ังรูปแบบ Oral และ Poster Presentation 

Y งานวิจัยทางคลินิก  Y งานวิจัยดIานชุมชน Y งานวิจัยวิทยาศาสตร<พ้ืนฐาน 

Pitching Innovation เปyดรับผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิต/นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ

บัณฑิตศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแลIวไม-เกิน 1 ป� และมีโครงการวิจัยดIานนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (อาจเป�นร-าง

โครงการ/อยู-ระหว-างทำโครงการ/ทำวิจัยเสร็จส้ินแลIว) 
 

 

อัตราค0าลงทะเบียนร0วมประชุม 

 

ประเภทผูlลงทะเบียน วันน้ีถึง 31 ม.ค. 66 หลัง 31 ม.ค. 66 

สมาชิกสมาคมโภชนาการแห-งประเทศไทยฯ 2,000 บาท 2,200 บาท 

บุคคลท่ัวไป  2,200 บาท 2,400 บาท 

อายุมากกว-า 60 ป� (ตIองแนบบัตรประชาชน) 1,600 บาท 1,800 บาท 

นักศึกษา (ตIองแนบบัตรนักศึกษา) 1,000 บาท 1,200 บาท 

 

 

 

 

 
 

ลงทะเบียนทางออนไลน< ทาง http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php 

หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี tcn.conference@gmail.com 

กำหนดวันสำคัญ เปyดรับบทคัดย-อ ถึง  วันท่ี 31 มกราคม 2566 

 เปyดลงทะเบียนอัตราพิเศษ ถึง วันท่ี 31 มกราคม 2566 

 เปyดรับ Pitching Innovation ถึง วันท่ี 10 กุมภาพันธ< 2566 

 แจIงตอบรับ Pitching Innovation  วันท่ี 20 กุมภาพันธ< 2566 


