ประกาศสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้
**********************************************
1. รายชื่อนักกีฬา Bowling Camp ประจาปี 2563
1. นาย ญาณพล
2. นาย อรรณพ
3. นาย อัจฉริยะ
4. นาย สุรศักดิ์
5. นาย ศุภกฤต
6. นาย ณภัทร
7. นาย ลภัสดนัย
8. นาย ชนสรณ์
9. นาย พัชรพล
10. นาย ชนาธิป
11. นาย ภูธน
12. นาย ฌาน
13. นาย ภคพล
14. นาย กรพล
15. นาย ณัฐวัฒน์
16. นาย ชูเกียรติ์
17. นาย ปรินทร
18. นาย วิลินกร
19. นาย ธนกฤต
20. นาย ศุภกร
21. นาย ปลื้มปิติ
22. นาย โฆสิต
23. นางสาว กรรตพร
24. นางสาว รมิตา
25. นางสาว ปิ่นมนัส
26. นางสาว ภัทรนันธ์
27. นางสาว ชวกร

ลาภอาภารัตน์
อารมณ์สราญนนท์
เช็ง
มานุวงศ์
วันทาสุข
บุษปนิกรกุล
ชูแสง
วุฒิ
ถนอมรัตน์
เปรมปรีดิ์
บุษปนิกรกุล
อารีย์กุล
กุลกรินีธรรม
กุลกรินีธรรม
รสิเสฏฐ์กุล
สามัคคีธรรม
เกษโอภาส
เกล็ดแก้ว
คุณวัฒน์
คุณวัฒน์
คาชัยภูมิ
พรหมธาราวงศ์
สิงหบุบผา
สารทอง
คาชัยภูมิ
พึ่งจิตต์ประไพ
วุฒิ

-228. นางสาว ธนกร
29. นางสาว กิ่งกมล
30. นางสาว นิสานาถ
31. นางสาว ฐิติกาญจน์
32. นางสาว มนัญญา

วุฒิ
สารทอง
ทาสีทอง
จันทร์เทศ
กาญจนพิบูลย์

2. รายชื่อผู้ฝึกสอน Bowling Camp ประจาปี 2563
1. นาย บุญส่ง
นุ่มท้วม
2. นาย เพิ่มพูล
ยะเกษม
3. นาย บดินทร์
เลิศพิริยะสกุลกิจ
3. รายชื่อนักวิทยาศาสตร์การกีฬา Bowling Camp ประจาปี 2563
1. ว่าที่ ร.ต. ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
2. นาย ดนัย
แก่นสิงห์
3. นาย บุญญฤทธิ์
เปรมศิริ
4. นางสาว กานดา
วงษาศรี
5. นางสาว อัจฉรา
ศิริกาญจนพงศ์
6. นาย ประภาคาร
สุขอาษา
7. นางสาว นิรันญา
ศรีจันทรา
8. นาย พชร
ทันดอน
9. นาย ชินวัตร
หนูเกตุ
10. นาย ฉัตรชัย
บัวภา
11. นาย สราวุฒิ
พันธานี
12. นาย สรชาติ
หาดี
13. นาย สรวิศ
สุธโธ
14. นาย ธรรมรัฐ
บุญนพ
15. นาย ภัทรพล
อุดด้วง
16. นาย เมธา
ใยอินทร์
17. นาย วัฒนกรณ์
สวามิชัย
18. นาย ภุชงค์
สุวรรณจันทร์
19. นาย จุติเทพ
อัตนัย

-34. ตารางการฝึกซ้อมของ Bowling Camp ประจาปี 2563
ตารางการฝึกซ้อม
กลุ่ม A
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
อรรณพ อารมณ์สราญนนท์
สุรศักดิ์ มานุวงศ์
อัจฉริยะ เช็ง

กลุ่ม B
ธนกร
วุฒิ
นิสานาถ
ทาสีทอง
ธนกฤต
คุณวัฒน์
ศุภกร
คุณวัฒน์
ปลื้มปิติ
คาชัยภูมิ
กิ่งกมล
สารทอง
ภัทรนันท์ พึ่งจิตต์ประไพ
ฐิติกาญจน์ จันทรเทศ
มนัญญา
กาญจนพิบูลย์

ภูธน
ชูเกียรติ
ฌาน
ปรินทร
ภคพล
กรพล
วลินกร
โฆสิต

กลุ่ม C
บุษปนิกรกุล
สามัคคีธรรม
อารีย์กุล
เกษโอภาส
กุลกรินิธรรม
กุลกรินิธรรม
เกล็ดแก้ว
พรหมธาราวงศ์

กลุ่ม D
ชนาธิป เปรมปรีดิ์
ณภัทร บุษปนิกรกุล
ลภัสดนัย ชูแสง
กรรตพร สิงหบุบผา
รมิตา
สารทอง
ชนสรณ์ วุฒิ
พัชรพล ถนอมรัตน์
ศุภกฤต วันทาสุข
ปิ่นมนัส คาชัยภูมิ
ชวกร
วุฒิ

***หมายเหตุ*** เริ่มฝึกซ้อม วันที่ 3 สิงหาคม 2563
กลุม่
A
B
C
D

เวลา
13.00 – 16.00 น.
17.00 – 20.00 น.
17.00 – 20.00 น.
17.00 – 20.00 น.

จันทร์




อังคาร




พุธ




พฤหัสบดี
ศุกร์
Fitness

Fitness
Fitness
Fitness

***หมายเหตุ***
1. กรณีนักกีฬาคนใดว่างในช่วงเช้า สามารถมาซ้อมพร้อมกับกลุ่ม A ได้ โดยแจ้งให้โค้ชทราบล่วงหน้า
2. กรณีนักกีฬาชุด A มีความประสงค์จะเข้า We Fitness ให้แจ้งกับทางสมาคมฯ
3. นักกีฬาชุด A (Fitness) กับครูบิ๊ก ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
การแต่งกาย
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
ศุกร์

-

เสื้อการประปา
เสื้อสิงห์
เสื้อ Blu – o
เสื้อ SAT
เสื้อการบินไทย

-45. รายชื่อผู้ควบคุมนักกีฬา Bowling Camp ประจาปี 2563
1. นาย วิวัฒน์ชัย
2. นาย วีรยุทธ
3. นาย เกียรติ
4. นาย ศรนรินทร์
5. นางสาว นภัสภรณ์

รัตนะรัต
จอมใจเหล็ก
อึงรัตนากร
มุตตามระ
ฉัตรไชยศิริ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

