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เรื่อง    ขอเชิญร=วมพร>อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ของสมาคมแพทยJเวชปฏิบัติทั่วไป/เวช

ศาสตรJครอบครัวแห=งประเทศไทย  

เรียน    สมาชิกสมาคมแพทยJเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตรJครอบครัวแห=งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส=งมาด>วย     1. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปTสมาคมฯ 

                     2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ=สามัญประจำปT 2565 

 ด>วย สมาคมแพทยJเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตรJครอบครัวแห=งประเทศไทย กำหนดจัดประชุม

วิชาการและประชุมใหญ=สามัญประจำปT 2565 พร>อมทั ้งเล ือกตั ้งคณะกรรมการบริหารฯ  

ของสมาคมฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธJ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห>องกินรี 1 โรงแรมอมารี  

ดอนเมือง แอรJพอรJต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคJเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาการดูแลผู>ป_วย

เบาหวานในสมาชิกและแพทยJที ่สนใจ และเป`นการพบปะกันในกลุ=มสมาชิกเพื ่อพัฒนางาน 

เวชปฏิบัติครอบครัวร=วมกัน โดยสมาชิกสมาคมฯ สามารถเข>าร=วมประชุมโดยไม=เสียค=าลงทะเบียน 

ท ั ้ ง  onsite และ online และม ีค = าลงทะเบ ียน 500 บาท ในกรณ ี  onsite สำหร ับแพทยJ  

และทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีสนใจ และ Zoom Link จะจัดส=งให>ท=านผ=าน E-mail ท่ีลงทะเบียน 

 ในการนี ้ สมาคมแพทยJเวชปฏิบัติทั ่วไป/เวชศาสตรJครอบครัวฯ จึงขอเรียนเชิญท=าน และ 

ขออนุมัติบุคลากรในหน=วยงานของท=านเข>าร=วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปT 2565 และ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ โดยตอบแบบตอบรับการเข>าร=วมประชุมได>ที่ QR Code ด=านล=าง  

โดยให>เบิกค=าใช>จ=ายจากต>นสังกัด ทั้งนี้ผู >เข>าร=วมประชุมสามารถเบิกค=าใช>จ=ายต=าง ๆ ได>ตามสิทธ์ิ 

เม ื ่อได>ร ับอนุม ัต ิจากผู >บ ังค ับบัญชาแล>วตามหนังสือกระทรวงการคลังที ่กค 0409.7/ว.51  

ลงวันท่ี18 มีนาคม 2548 และไม=ถือเป̀นวันลา 

     ทั ้งน ี ้สมาชิกที ่สนใจในการสมัครเป`นกรรมการบริหารสมาคมฯ และออกเสียงเล ือกต้ัง

กรรมการบริหารจะต>องมาเลือกกิจกรรมในรูปแบบ onsite ในเวลาท่ีกำหนดเท=าน้ัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักเป̀นพระคุณย่ิง 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

           (แพทยJหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร) 

              นายกสมาคมแพทยJเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตรJครอบครัวแห=งประเทศไทย 

 

 
QR Code ลงทะเบียน    QR download หนังสือเชิญประชุมไปยังหนBวยงาน 

สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทั 3วไป / เวชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย 
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2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศนูยวิ์จยั ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
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