
   

 
 

 
THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 
10240, THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท.(ผ.ส.) ๕๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งผู้แทนสมำคม วิทยำกร ผู้ควบคมุกำรตัดสิน และผู้ตัดสิน 
รำยกำรเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้ำงขำวเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภำค 

................................................................... 
 

  ตามท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดตราด 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับ ๕ ภาค นั้น คณะกรรมการผู้ตัดสิน
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ในร่ม ชำยหำด 
ภำค ๑ 

จังหวัดตรำด  ๔ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ผู้แทนสมำคม  น.อ.ชูเกียรติ  ไทยใหญ่ 
วิทยำกร  นายเสนีย์  ช้างเพชร 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายณฐนนต์  โสวภาค 
ผู้ตัดสิน  ร.อ.พิสุทธิ์  ศรีขาว ร.น. 
           นายกฤษณา  ก าลังศิลป์ 

ภำค ๑ 
จังหวัดตรำด  ๔ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
วิทยำกร  ร.ท.ธรรมทัช  กล่อมแก้ว ร.น. 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายปุณณวัฒน์  สอสอน 
ผู้ตัดสิน  นายพีรเดช  ทานา 
           นายประเสริฐ  เชิดสูงเนิน 

ภำค ๒ 
จังหวัดอุทัยธำนี  ๒๒ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผู้แทนสมำคม  นายจิระชัย  เกษมสุข 
วิทยำกร  นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายสนอง  อนุสรณ์ 
ผู้ตัดสิน  นายสุกรรณ  อันเกรียงไกร 
           นายค านึง  กุลศักดิ์ 

ภำค ๒ 
จังหวัดอุทัยธำนี  ๒๒ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
วิทยำกร  นายนกูล  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  น.ท.ฉกาจ  ทองพิจิตร ร.น. 
ผู้ตัดสิน  นายธนกร  ปัญญาวงศ์ 
           นายธนกร  บัวเหลือง 

ภำค ๓ 
จังหวัดนครพนม  ๑๙ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ผู้แทนสมำคม  นายสมพร  โสตถิสุพร 
วิทยำกร  จ.ส.อ.คมสัน  เกตุถาวร 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  ว่าที่ ร.ต.บ ารุง  วัชรเทศ 
ผู้ตัดสิน  นายเฉลิมพันธ์  มั่นสุข 
           นายพิเชษฐา  พรมน้ าแก้ว 

ภำค ๓ 
จังหวัดนครพนม  ๑๙ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
วิทยำกร  นายมนูญ  บุญทวิโรจน์ 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายพล  ชุมชัยโย 
ผู้ตัดสิน  นายอ านาจ  สุพรรณวงศ์ 
           นายณัฐชัย  สาธรพันธุ์ 
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ในร่ม ชำยหำด 
ภำค ๔ 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๒๕ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ผู้แทนสมำคม  นายเกรียงไกร  นพสงค์ 
วิทยำกร  นายเฉลิมศักดิ์  รวยอารี 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายสมพงษ์  วงศ์วาน 
ผู้ตัดสิน  นายวิชัย  วรรณทวี   
           จ.ส.อ.ปวริศร์  มุสิกา 

ภำค ๔ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ๒๕ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
วิทยำกร  ร.ต.วิวัฒน์  แสนศรี 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายสมส่วน  พระทองค า 
ผู้ตัดสิน  นายอดุลย์  สถาพร 
           นายบรรจง  เพ่งพิศ    

ภำค ๕ 
จังหวัดตำก  ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ผู้แทนสมำคม  จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ 
วิทยำกร  นายวิทยา  ถีนานนท์ 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายมาโนช  มิ่งทุม 
ผู้ตัดสิน  นายสยาม  โพธิ์เพ็ชร 
           นายศักดิ์ศรี  จันทรมนตรี 

ภำค ๕ 
จังหวัดตำก  ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
วิทยำกร  นายโดม  เศรษฐจันทร์ 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน  นายสุรพล  เทพขวัญ 
ผู้ตัดสิน  นายศรัญยุทธ  วิริยสถิตย์กุล 
           นายเลอสันติ์  เสาหล่อน 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้ เกิดผลดีต่อสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
              (นายจิระชัย   เกษมสุข) 
   ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
หมายเหตุ ให้ตอบรับการปฏิบัติหน้าที่ กับ ในร่ม จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ E-mail : panyap81@gmail.com   
    ชายหาด น.ท.ฉกาจ  ทองพิจิตร E-mail : chakard_thong@hotmail.co.th  

    (ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

mailto:panyap81@gmail.com

