
เรียน ผู้สมัครเข้าอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน license – C วันที่ 10-16 ส.ค.62 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรม. 
 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน license – C  วันที่ 10-16 ส.ค.62 ณ.โรงแรมควีนพาเลช 
และสนามแบดมินตันพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดตาก ,การกีฬาแห่งประเทศไทย,กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยได้แจ้งให้ทุกท่านในเบื้องต้น  ไม่มีค่าลงทะเบียน  แต่ภายหลังได้รับการประสานงานจากสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดตากซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการ.   การอบรมครั้งนี้จะเน้นย้้าส้าหรับให้บุคลากรในเขตจังหวัดตาก ให้มากท่ีสุด พัฒนาใน
ส่วนของจังหวัดตากเท่านั้น จึงไม่เก็บค่าลงทะเบียนเฉพาะบุคลากรในจังหวัดตาก  เพราะโครงการลักษณะเดียวกันนี้ จะมีจัด
ในแต่ละจังหวัดเป็นล้าดับๆถัดไปอยู่แล้ว 

ฉะนั้น คณะกรรมการจัดการอบรมฯ จึงแจ้งมาเพ่ือขอเก็บค่าลงทะเบียนการอบรมครั้งนี้ส้าหรับบุคลากรนอกเขต 
จังหวัดตากท่านละ 1,500 บาท  เป็นค่าจัดอบรม , อาหารกลางวัน(ทุกวัน) , อาหารว่าง(2มื้อต่อวัน:ทุกวัน) , อาหารเย็น(บาง
วัน) ซึ่งจะไม่รวมค่าที่พักผู้เข้าอบรมต้องช้าระเงินเอง โดยให้โอนค่าลงทะเบียนที่บัญชี นายกฤษฎา  ตัญตรัยรัตน์ ธ.กรุงไทย 
สาขาแม่สอด 604-1-525456  (เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่หมายเลข 086-2107528) และแจ้งขอยกเลิกการเก็บค่า
ประกันการอบรม (ส้าหรับผู้ที่โอนค่าประกันการอบรมมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้โอนมาเพ่ิมอีก 500 บาท ส้าหรับท่านที่ยังไม่ได้
โอนมาให้โอนเป็นค่าลงทะเบียน 1,500 บาทมาแทน)  การโอนค่าลงทะเบียน ให้โอนมา ก่อนวันที่ 21 ก.ค. 2562  มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธ์การเข้าอบรม  และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ  วันที่ 24 ก.ค. 2562 
 
 

เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว  ขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมด้าเนินการ ต่อไปนี้ 
1. โทรแจ้งที่หมายเลขดังกล่าวข้างต้น  เก็บสลิปหรือไฟล์หลักฐานการโอน มายืนยันที่คณะกรรมการจัดการ 

อบรมฯ โต๊ะลงทะเบียนวันแรกของการอบรม 
2. ส้าหรับผู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม  ในแบบฟอร์มใบสมัครของ 

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ (8หน้า)  ให้กรอกข้อมูล  ตรม link ที่แนบมาด้วยนี้  (ใบสมัครตามลิ้ง 
http://www.badmintonthai.or.th/upload/ckeditor/file1/files/C%20license%20Tak.doc )  แล้วส่งทาง
เมล์ให้ผู้จัด อีเมล์  kitsada2510@gmail.com และให้น้าตัวจริงที่เป็นกระดาษและลงลายมือชื่อ. มาส่งให้ที่โต๊ะลงทะเบียน 
ในวันแรกของการอบรม 

3. ให้เตรียมเอกสารมาเป็นหลักฐานประกอบใบสมัคร โดยน้ามาส่งให้คณะกรรมการจัดการอบรมฯ ที่โต๊ะ 
ลงทะเบียน ในวันแรกของการอบรม 

3.1  รูปถ่าย 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน6 เดือน)  จ้านวน 4 ใบ 
3.2  ส้าเนาบัตรประชาชน  จ้านวน 2 ใบ 
3.3  ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 2 ใบ 

4. ส้าหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม จากประกาศรายชื่อวันที่ 24 ก.ค. ให้เตรียมอุปกรณ์ ส้าหรับการฝึก 
ปฏิบัติการสอนกีฬาแบดมินตัน (เสื้อ, กางเกง , ไม้แบดมินตัน ,รองเท้าส้าหรับเล่นแบดมินตัน ฯลฯ) มาในวันที่อบรมรมด้วย 

 
 
 
 

คณะกรรมการจัดการอบรมฯ  
ฝ่ายกีฬาแบดมินตันสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก 

http://www.badmintonthai.or.th/upload/ckeditor/file1/files/C%20license%20Tak.doc


รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
1. นายรัฐ ชัยมงคลนุกูล 
2. นายธนาพงศ์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ 
3. นายณัฐวุฒิ นันทหน่อ 
4. นายเตมีย์ ผึ่งสะอาด 
5. นายพีระยุทธ์ แก้วกิริยา 
6. นายสุรชัย วัชระภาสร 
7. นายมงคล ปรัชญาวุฒิรัตน์ 
8. นายกนกศักดิ์ กอวสาสนะกุล 
9. นายพัชรพงษ์ ลี้ตระกูล 
10. นายกฤตพล  พรลาภเลิศสุข 
11. นายทินกร ตละมาส 
12. นายเอกพัฒน์ อินทรพัฒน์ 
13. นายพรชัย เจริญยิ่ง 
14. นายปราโมทย์ เป็นพนัสสัก 
15. นายณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ 
16. นางนารินทร์ โทนปั่น 
17. นายโสธนะ ฉิทภารส 
18. นายทศพร ลาภบ้ารุงวงศ์ 
19. นายอภิโชติ  เสาวภาคย์ภูษิต 
20. นายณัฐวุฒิ มณีใส 
21. นายดนุสรณ์ ก่อกุศล 
22. นายมาโนช วิเศษสุนทร 
23. นายภาณุวัฒน์ อุ่นจิต 
24. นายธนกฤต วัฒนตรีภพ 
25. นายณัฐภพ นิ่วบุตร 
26. นายฉลองชัย คุ้มภัย 
27. นายภารวี อนุสรณ์ค้านึง 
28. นายกฤษฎา ปัญญาค้า 
29. นายนราเศรษฐ์ วราสิทธิ์วัฒนา 

30. นายทรงยศ คฃพิศุทธิ์ไพศาล 
31. นายพชรพล หิรัญกิติเดโช 
32. นายเขษมศักดิ์ ธรรมาอภิรมย์ 
33. นายนวรัตน์ สกุลวิริยะชัย 
34. นายดนุพร สกุลวิริยะชัย 
35. นายกฤษณะ ทัดบัวข้า 
36. นายรณกร มาภา 
37. นายภมร จุลภมรศรี 
38. นายฉลองชัย ปานบ้ารุง 
39. นางสาวอรจิรา สุวรรณเมฆ 
40. นายจิตรภณ วิลาสรัตน์ 
41. นายณภัทร ศิริเรือง 
42. นายจันทร์ทอน สีนทะดาวงศ์ 
43. นายเกียรติศักดิ์ ปรางค์ประทานพร 
44. นายกฤษฎา วงษ์ต่าย 
45. นายสมพงษ์ วงษ์ต่าย 
46. นายนพดล หลิ่วน้อย 
47. นายณภดล แซ่ภู่ 
48. นายธนัน ปานบ้ารุง 
49. นายบุญเลิศ ศรีสุพรวิชัย 
50. นายเพทาย งามทับทิม 
51. นางสาวศศิธร  อนุศรี 
52. นายธีระวัฒน์ ตันตระศุกล 
53. นายเอก ไต๋เจริญ 
54. นายชัชวาลย์ ชาญสมุทร  
55. นายพงศ์ภมร สุภรพงศ์ 
56. นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ 
57. นายจิรายุ  เสมกันทา 

 
 


