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นายทะเบียน Registration

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 และประชุมวิชาการ ปี 2562 ของสมาคมแพทย์
เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรี ยน สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
2.โครงการและตารางการประชุมวิชาการประจาปี 2561
ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และจะจัดประชุมวิชาการปี
2562: Update for Primary Care Physician ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดอน
เมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุ งเทพฯ
ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
โดยลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/tdHo1E หรื อ สแกนQR Code ท้ายหนังสื อฉบับนี้ และขอ
เชิญสมัครเข้าร่ วมประชุมวิชาการ ปี 2562 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2. ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่สานักงานราชวิทยาลัยฯ/สมาคมฯ โทรศัพท์ 0-2716-6651 - 2 โทรสาร 0- 2716-6653)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
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