สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ถ. รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
:02-3162134:02-3162135

ที่ สบท ว014/2565
10 มิถุนายน พ.ศ.2565
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565
เรียน ผอ.โรงเรียน / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด / บุคคลที่สนใจ
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 โครงการอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565
2 กำหนดการจัดอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565
ตามที่ สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬา
บริดจ์ ระดับ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการจัดการแข่งขันและเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ต่างๆ
ในการนี้ สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม
การอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 กรกฎาคม
พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นและสิ่งที่แนบมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาศนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

นายอภิวัชร อักษรสมบัติ ผู้ดำเนินการ
0878820673

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
การจัดอบรม ผู้ดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑
***************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากการดำเนินโครงการอบรมผู้ฝึกสอนบริดจ์ไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศในปีที่ผ่านๆมาและการขยายตัวของ
นักกีฬาที่มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นรองรับการขยายตัวของกีฬาบริดจ์ และมีการดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมาคมฯให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งรองรับการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค การแข่งขันใน
จังหวัดต่างๆ การแข่งขันคัดเลือกระดับภาค ทั้งรายการกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติและกีฬานักเรียน ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
2.2 เพิ่มจำนวนรายการแข่งขันในระดับภูมิภาคและภาคีสมาชิก
2.3 เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขัน
2.4 เพื่อให้สอดคล้องและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย
3. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
3.1 เป้าหมาย ผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ จำนวน 20 คน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินงาน
4.1 จำนวนวันที่จัดอบรม 2 วัน
4.2 วันที่ 15 ถึง 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
4.3 จัดอบรม ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง
5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
5.1 เป็นบุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรทางการกีฬา หรือ
5.2 เป็นบุคคลที่สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมได้
6. ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร
6.1 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ.2565
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7. วิธีการสมัคร
7.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://hrd.sat.or.th เลือกเมนู หลักสูตรอบรม > เลือก รายการหลักสูตรอบรมที่รับสมัคร
> เลือก ผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑ ปี พ.ศ.2565 และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน
8. ค่าสมัครลงทะเบียน
8.1 ค่าสมัครไม่มี
8.2 สนับสนุนค่าที่พัก คืนวันที่ 14 และ 15 กรกฎาคม 2565
8.3 สนับสนุนค่าอาหาร วันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2565
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรทางการกีฬาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูด้ ้านการจัดการแข่งขัน
9.2 บุ ค ลากรทางการกี ฬ ามี ค วามสามารถนำความรู้ ไปพั ฒ นาการจัด การแข่ง ขั น ได้ อย่ างมี มี มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ
9.3 เสริมสร้างเทคนิคการประมวลผล และการรายงานผลการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน
10. รายชื่อวิทยากร
10.1 นายวันชัย เข็มทิศ
10.2 นายปิติพงศ์ วงศ์วิทย์วโิ ชติ

วิทยากร (เอกชน)
วิทยากร (เอกชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ อภิวัชร อักษรสมบัติ
0878820673 หรือ
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กำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย การจัดอบรม ผู้ดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเทคนิค) กีฬาบริดจ์ ระดับ ๑
วันที่ 15 ถึง 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง
*******************************************************
14 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00 – 20:00 น.
15 กรกฎาคม 2565
เวลา 07:15 – 07:45 น.
เวลา 07:45 – 08:00 น.
เวลา 08:00 – 10:00 น.
เวลา 10:00 – 12:00 น.
เวลา 12:00 – 13:00 น.
เวลา 13:00 – 15:00 น.
เวลา 15:00 – 17:00 น.
16 กรกฎาคม 2565
เวลา 07:15 – 07:45 น.
เวลา 08:00 – 10:00 น.
เวลา 10:00 – 12:00 น.
เวลา 12:00 – 13:00 น.
เวลา 13:00 – 15:00 น.
เวลา 15:00 – 17:00 น.

- วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าที่พัก ณ โรงแรมที่พัก
- ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
- ประธาน กล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม
- บรรยาย “การวางแผนการแข่งขัน”
- บรรยาย “การจัดตารางการแข่งขัน”
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- บรรยาย “การจัดห้องแข่งขัน”
- บรรยาย “การจัดอุปกรณ์การแข่งขัน”
- ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
- บรรยาย “การใช้โปรแกรมคิดคะแนน”
- บรรยาย “การใช้โปรแกรมแจกไพ่บริดจ์”
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- ปฏิบัติ “การใช้โปรแกรมคิดคะแนน”
- ปฏิบัติ “การใช้โปรแกรมแจกไพ่บริดจ์”

*****หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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