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เนื่องจากทางสมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
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Thai ไทยไร้ พงุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ที่ทางานในห้ องปฏิบตั กิ าร
สวนหัวใจ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีและความสามัคคีให้ เกิดแก่แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ จึงขอเชิญชวนเข้ าร่วมกิจกรรมการประกวดการลดน ้าหนัก โดยแบ่งการแข่งขัน
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เป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และทีมกลุม่ ผสม ( 3-5 คน ) โดย
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รางวัลที่ 2 จะได้ รับรางวัล เป็ นเงินสด 10,000 บาท

กรรมการกลาง
Paiboon Chotinoparatpat, MD

นายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร
Srun Kuanprasert, MD

นายแพทย์ศรัณย์ ควรประเสริ ฐ
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นายแพทย์เอนก กนกศิลป์
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นายแพทย์ณฐั วุฒิ วงษ์ประภารัตน์
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นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย

รางวัลที่ 3 จะได้ รับรางวัล เป็ นเงินสด 5,000 บาท
สาหรับผู้เข้ าร่วมแข่งขันต้ องเป็ นบุคลกรที่ทางานในห้ องปฏิบตั กิ ารสวนหัวใจ
เป็ นหลักและมีภาวะน ้าหนักเกิน การลดน ้าหนักจะด้ วยวิธีใดก็ได้ ยกเว้ นการใช้ ยา หรื อ
ทาศัลยกรรม ในกรณี บุคลากรที่น ้าหนักไม่เกินสามารถร่วมสมัครร่วมกิจกรรมกับทาง

Nakarin Sansanayudh, MD

นายแพทย์นคริ นทร์ ศันสนยุทธ

สมาคมฯ โดยสมัครเข้ ามาเป็ นกรรมการร่วมตัดสิน ทังนี
้ ้สามารถกรอกใบสมัครตามที่แนบ
มาและส่งใบสมัครที่Email: 1993CIAT@Gmail.Com หรื อ ส่งใบสมัครโดยตรงที่ Booth
Cath Thai Slimness ในงานประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 6 ของสมาคม ฯ ที่จะจัดขึ ้นใน
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น ถึง 14.00 น. ณ โรงแรมคอนราด

สำนักงำนเลขำนุกำรสมำคมมัณฑนำกรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ชัน้ 10 ภำควิชำสรีรวิทยำ อำคำรแพทยพัฒน์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ถนน พระรำม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร: (66) 2-252-7854 Fax: (+66) 2-252-7854ต่อ 2052 Email: 1993CIAT@gmail.com
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กรุงเทพ เริ่มรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่คณ
ุ กนกกาญจน์ วิโรจน์ติกลุ เบอร์ 094-857-5588 ในเวลาราชการ
ทางสมาคม ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ แก่
สมาชิกบุคลากรห้ องปฏิบตั กิ ารสวนหัวใจทุกท่าน ทุกระดับเพื่อสานสัมพันธ์อนั ดีแก่สมาชิก
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และส่งเสริมสุขภาพ แก่บคุ ลากรของท่าน จึงเรี ยนมาเพื่อขอความร่วมมือ
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