ประกาศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 7 คน ระดับ 1
Level 1 (Beginner / ระดับเริ่มต้น)
ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565
ณ บ้านไร่ ณ.น้าดี รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
...................................................................................................................................................................
1. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ตามที่ ส มาคมกี ฬาคนพิ ก ารทางสมองแห่ง ประเทศไทย มี ก้ าหนดการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล 7 คน คนพิการทางสมอง ระดับ 1 ณ บ้านไร่ ณ. น้าดี รีสอร์ท อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่
22 – 25 มีนาคม 2565 โดยเปิดรับสมัครตังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 และประกาศผลการรับ
สมัครผู้เข้ารับการอบรม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี
1. เว็บไซต์สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย: https://www.cpsathailand.com
2. เพจ Facebook: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย CPSAT
บัดนี สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 7 คน คนพิการทางสมอง ระดับ 1 จ้านวน 38 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี
1. นายเดชาธร ดอกตะเคียน
4. นายสุรชัย ละมูลเกตุ
7. นายทิวากร ทองอ่อน
10. นายวศิน มูลจัด
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิรินันท์ ทาหมอก
16. นายเอกชัย มะหะหมัด
19. นายนิรุทธ ธนวันต์บดี
22. ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญาพงศ์ เส็งตากแดด
25. นายสมยศ แก้วอ่อน
28. นายสุวิทย์ เวชยันต์
31. นางส้าลี พร้อมกลาง
34. นายชาลี แก้วขวาน้อย
37. นายพิสิฐ สมัยกุล

2. นายเกียรติตระกูล เลาะผู้ดี
5. นายธนพล นกแก้ว
8. นางสาวดีเด่น ปราบโรค
11. นางสาวอารีรัตน์ งามประยูร
14. นายสุรศักดิ์ คงเทพ
17. นายณัฐวุฒิ สายใจดี
20. นายจักรกฤษณ์ ไพราม
23. นางสาวสมฤทัย สีมนตรี
26. นายจริยะ บมตะคุ
29. นายธนะพัฒน์ นิลสวัสดิ์
32. นายอภิวัฒน์ พลเยี่ยม
35. นายวิษณุ จ้านงค์
38. นายพิทักษ์ ฤาชา

3. นายศราวุฒิ ปิจิธรรม
6. นายวีระธนา มาลาวงษ์
9. นายศิวกร ภูเซ่ง
12. นายวชิรวิทย์ มุระดา
15. นายนิพนธ์ อยู่ประเสริฐ
18. นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว
21. นายทศพล โพธิข้า
24. นายธนวัฒน์ ลีลา
27. นายศุภภัทร์ ภูวนผา
30. นางสาวสมพร เคชัยภูมิ
33. นายสมบัติ โสค้าแก้ว
36. นายมานะ จันดีลา

/2. การเดินทาง…

-22. การเดินทางมาสถานที่อบรม – บ้านไร่ ณ. น้าดี รีสอร์ท อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
การเดินทางสูส่ ถานที่อบรม บ้านไร่ ณ. น้าดี รีสอร์ท อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการ
เดินทางดังต่อไปนี
2.1 เดินทางโดยรถส่วนตัว
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้โดยการใช้แอพพลิเคชั่น GPS อาทิเช่น
Maps หรือ Google Maps และให้กรอกข้อมูล Location ตามชื่อ “Na Nam Dee Farm by Aoody (ไร่ ณ
น้า ดี)” หรือกดเข้าตามลิงค์ URL (https://goo.gl/maps/DuCdtUqazeUjo2Vt5)

/2.2 การเดินทาง…

-32.2 เดินทางโดยรถโดยสารประจ้าทาง
ส้าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่เดินทางมาจากภูมิล้าเนาโดยรถโดยสารประจ้าทางเข้าสู่จังหวัด
ชัยภูมิ ทางสมาคมฯ ได้จัดเตรียมรถตู้โดยสาร (ไม่เกิน 11 ที่นั่ง) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1
(ลิ ง ค์ URL: https://goo.gl/maps/YtieufF6HAh5WLMb8) ในวั น จั น ทร์ ที่ 21 มี น าคม 2565 แบ่ ง เป็ น
2 รอบเวลาดังต่อไปนี
2.2.1 ช่วงเช้า ตังแต่เวลา 09.00น. – 10.00น.
2.2.2 ช่วงบ่าย ตังแต่เวลา 14.00น. – 15.00น.

3. ข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาเข้าร่วมการอบรม
3.1 ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางมาถึงสถานที่อบรมล่วงหน้า 1 วันก่อนวันที่เริ่มการอบรม
เพื่อความสะดวกในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2565
3.2 ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม ตรวจหาเชือไวรัสโควิด -19 แบบ ATK ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน
และส่งผลตรวจที่ได้รับรองจากทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาให้ทางสมาคมฯรับทราบ
ก่อนเดินทางมาถึงสถานที่อบรม (ทังนี การอบรมจะมีการตรวจหาเชือแบบ ATK ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันแรกและวันสุดท้ายของการอบรม)

/3.3 ขอให้ผู้เข้าร่วม…

-43.3 ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรม น้า ต้นฉบับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมการ
อบรมมาในวันที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี
3.3.1 ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
3.3.2 ส้าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 2 ฉบับ
3.3.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 2 ฉบับ
3.3.4 รูปถ่าย มาในวันที่เข้าร่วมการอบรม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายอนุสรณ์ พิมงา)
เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย
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