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สว 199 /2561
วันที่ 24 ตุลำคม 2561
เรื่ อง ขอเรี ยนเชิญเข้ำร่ วมประชุมวิชำกำรและประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2561
เรี ยน สมำชิกสมำคมวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย
ด้วย สมำคมวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจะดำเนิ นกำรจัดประชุมวิชำกำร
และประชุ มใหญ่สำมัญประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่ อง “CONTROVERSIES IN SPORTS
SCIENCE” โดยงำนประชุมจะมีกำรอบรม Basic Life Support ในวันที่ 13 - 14 ธันวำคม
2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ กำรกีฬำแห่ ง
ประเทศไทย
ในกำรนี้ จึงขอเรี ยนเชิ ญสมำชิ กทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุ มวิชำกำรและประชุ มใหญ่
สำมัญประจำปี 2561 ตำมวันเวลำ และสถำนที่ ดัง กล่ ำ ว โดยผูท้ ี่ ไ ด้รับกำรอนุ มตั ิ จำก
ผูบ้ งั คับบัญชำให้เข้ำร่ วมกำรประชุ มสำมำรถเข้ำร่ วมโดยไม่ถือว่ำเป็ นวันลำ และมีสิทธิ์
เบิกค่ำใช้จ่ำยในเดินทำงได้ตำมระเบียบจำกต้นสังกัดของท่ำน ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนส่ งเอกสำร
ตอบรั บ ได้ที่ คุณ ศิ ญ ำรั ต น์ ฐิ ติพ งศ์ตระกำร ทำง E-mail: ssst.sportscience@gmail.com
หรื อ โทร.063-7869-411 หรื อ ภำยในวัน ที่ 3 0 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอี ย ดดัง
เอกสำรแนบ

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบและขอเชิญเข้ำร่ วมกำรประชุมดังกล่ำว ขอขอบคุณมำ
ณ ที่น้ ี
ขอแสดงควำมนับถือ

(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำยแพทย์อรรถ นำนำ)
นำยกสมำคมวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

กำหนดกำรประชุมวิชำกำรและประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2561
สมำคมวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำแห่ งประเทศไทย
เรื่อง “CONTROVERSIES IN SPORTS SCIENCE”
ระหว่ ำงวันที่ 13-14 ธันวำคม 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 25 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (25 ชัน้ ) กำรกีฬำแห่ งประเทศไทย
วันที่ 13 ธันวำคม 2561
8.00-8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30-9.00 น.
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน
นโยบำย “กำรนำวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำมำพัฒนำกีฬำชำติ”
9.00-9.30 น.
วิทยากร: ดร.ก้ องศักดิ์ ยอดมณี ผู้วา่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
“เอเชียนเกมส์ 2018: ทัพนักกีฬำไทยสำเร็จหรือล้ มเหลว”
9.30-10.30 น.
วิทยากร: 1.คุณณัฐวุฒิ เรื องเวส (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
2.คุณยุทธพงษ์ วิชยั ดิษฐ์ (คลื่น 99 Radio)
3.รองศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์
การกีฬา สานักงานทรัพน์สินส่วนพระมหากษัตยิ ์)
ผู้ดาเนินรายการ: ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรี บญ
ุ
(คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ )
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. นาเสนอผลงานวิจยั รูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
12.15-12.45 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
12.45-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
“SPORT TAPING มีประโยชน์ จริงหรือ?”
13.30-14.15 น.
วิทยากร: 1.อาจารย์ ไกรยศ สุขสะอาด (คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ )
2. คุณพัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ (นักกายภาพบาบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย)
ผู้ดาเนินรายการ: นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร (โรงพยาบาลปิ ยะเวท)
เสวนำ เรื่อง “อำหำรเสริม จำเป็ นหรือไม่ ในนักกีฬำและผู้ออกกำลังกำย”
14.15-15.45 น.
วิทยากร: 1.อาจารย์ ดร.อลิสา นานา
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล)
2.นายแพทย์มีชยั อินวู๊ด (การกีฬาแห่งประเทศไทย)
3.คุณบุษบา ยอดบางเตย (สมาคมยกน ้าหนักแห่งประเทศไทย)
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.มนต์ชยั โชติดาว
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล)
15.45-16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่ 14 ธันวำคม 2561
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
“HIIT, SMIT และ FUNCTIONAL TRAINING ดีจริงหรือ”
9.00-10.00 น.
วิทยากร: 1.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด
(คณบดีคณะพลศึกษา ม.ศรี นครินทรวิโรฒ)
2.อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล)
ผู้ดาเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม
(คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนำ เรื่อง “CONTROVERSIAL ISSUE IN MARATHON”
10.15-12.00 น.
วิทยากร: 1.แพทย์หญิง สมิตดา สังขะโพธิ์ (โรงพยาบาลพระรามเก้ า)
2.นายแพทย์ อกนิษฐ์ ศรี สขุ วัฒนา (Avarin Multisport Store)
3.อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ (คณะพลศึกษา ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ)
ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
“Workshop: กำรอบรม Basic Life Support / CPR ”
13.00-16.00 น.

*หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

แบบตอบรับการเข้าประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 13- 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ............................................................................................................................. .......................
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) ...............................................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน.................................................................. เพศ....................................อายุ................................
สถานที่ทางานปัจจุบัน....................................................................................ตาแหน่ง...............................................
อีเมล์...........................................................................................เบอร์โทร..................................................................
สมาชิกสมาคม

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

(โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน)
การตอบรับเข้าร่วมการประชุม
- ยินดีเข้าร่วมประชุม ........
ค่าลงทะเบียน

(เป็นสมาชิกสมาคมฯ 500 บาท)

(ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,000 บาท)

- ยินดีเข้าร่วมประชุมวิชาการ และอบรม BASIC LIFE SUPPORT......
ค่าลงทะเบียน

(เป็นสมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท)

(ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท)

(เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,500 บาท)

(ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท)

- เข้าอบรม BASIC LIFE SUPPORT
ค่าลงทะเบียน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ดังนี้
ชื่อผู้ประสานงาน: คุณศิญารัตน์ ฐิติพงศ์ตระการ (แป้ง)
เบอร์โทร: 063-7869-411 / Line : @blk4225d
E-mail: ssst.sportscience@gmail.com

โอนเงินเข้า บัญชีเลขที่ 012-7-08338-4 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชีนายมนต์ชัย โชติดาว นายไกรยศ สุดสะอาด และนางเมตตา ปิ่นทอง

