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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท. (ผ.ส.) ๕๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสินและผู้ตัดสิน  
รำยกำร กีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๓๗  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
………………………………………………………………………………… 

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. วอลเลย์บอล 
 ๑.๑ ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน นายเผด็จ  เลือดขุนทด 
  ๑.๑.๑ นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี ๑.๑.๒ นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี ๑.๑.๓ นายนเรศน์รัก  แจ่มใส 
  ๑.๑.๔ นายสยาม  โพธิ์เพ็ชร ๑.๑.๖ ร.อ.พิสุทธิ์  ศรีขาว ร.น.  ๑.๑.๗ นายราชัณย์  ดงเรืองศรี 
  ๑.๑.๘ นายจิรพล  นามมีฤทธิ์ ๑.๑.๙ นายพงศกร  รักไทย  ๑.๑.๑๐ นายฉัตรชัย  เกสรชื่น 
  ๑.๑.๑๑ นายดิเรก  ทองแขก ๑.๑.๑๒ นายอิทธิพล  ชัชวาล  ๑.๑.๑๓ นายเมธีนัณท์  วันดี 
  ๑.๑.๑๔ นายไตรรงค์  แสงสว่าง ๑.๑.๑๕ นายเผด็จ  งามสูงเนิน  ๑.๑.๑๖ นายธีรพงศ์  มะปะโท 
  ๑.๑.๑๗ นายศักดิ์ศรี จันทรมนตรี ๑.๑.๑๘ นางสาวจารุวรรณ สว่างจิตร ๑.๑.๑๙ นางสาวกนกวรรณ แต่งเมือง
  ๑.๑.๒๐ นายศดิศ นาดี ๑.๑.๒๑ นายอภิสิทธิ์ อันทะมา  ๑.๑.๒๒ นายวีระพัฒน์ นันทะมีชัย
  ๑.๑.๒๓ นายปรีดา  บุญเปีย 
๒. วอลเลย์บอลชำยหำด 
 ๒.๑ ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน นายนพศักดิ์  ศรีสารคาม 
 ๒.๒ ผู้ตัดสิน 
  ๒.๒.๑ นายธนวัต  เลนสันเทียะ ๒.๒.๒ นายประเสริฐ  เชิดสูงเนิน ๒.๒.๓ นายชัยชนะ  ทองรักษา 
  ๒.๒.๔ นางสาวขนิษฐา  เนียมสันเทียะ ๒.๒.๕ นายบุญเรือง  ทองอิน ๒.๒.๖ นายกิตติศักดิ์  ทนพลกรัง 
  ๒.๒.๗ นายวิษณุ  อันทะปัญญา ๒.๒.๘ นายธีรพัฒน์  ครุฑหอม ๒.๒.๙ นายนพพร  ทองอ่อน 
  ๒.๒.๑๐ นายสยุมภู  โกยขุนทด ๒.๒.๑๑ นายสรธร แท่นสูงเนิน ๒.๒.๑๒ นายอุดมศักดิ์ โคตรสุวรรณ 

  ๑. ผู้ควบคุมการตัดสิน มีหน้าที่ ควบคุมการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน เสนอแนะการตัดสินให้มีคุณภาพ 
ด าเนินการตามขั้นตอนและพิธีการด้านการตัดสิน รับผิดชอบด้านเอกสาร และรายงาน ผส.๑ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นสุด
การแข่งขัน 
  ๒. ผู้ตัดสิน มีหน้าที่ ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเต็มความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัยของผู้ตัดสิน 
พัฒนาการตัดสินให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ควบคุมการตัดสิน 
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-๒- 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจิระชัย  เกษมสุข) 
ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 
 

หมายเหตุ ให้ตอบรับการปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
 วอลเลย์บอล นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี E-mail : bantom_vb@hotmail.com 
 วอลเลย์บอลชำยหำด นายนพศักดิ์  ศรีสารคาม Phone number : 081 – 266 - 6381 

 (ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒) 
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