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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท.(ผ.ส.) ๖๒ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสินและผู้ตัดสินรำยกำรวิทยุกำรบินฯ มินิวอลเลย์บอล 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ ำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนยค์วบคมุกำรบิน  
................................................................... 

 
  ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ 
มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รอบ คือ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด ๗๗ จังหวัด, รอบชิงชนะเลิศศูนย์
ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นั้น ทางคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยได้แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งที่ ๖๒ 
  ๑. ผู้ควบคุมการตัดสิน  
  มีหน้าที่ ควบคุมการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน เสนอแนะการตัดสินให้มีคุณภาพ ด าเนินการตามขั้นตอน
และพิธีการด้านการตัดสิน รับผิดชอบด้านเอกสาร และรายงาน ผส.๑ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 
  ๒. ผู้ตัดสิน  
  มีหน้าที่ ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเต็มความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัยของผู้ตัดสิน 
พัฒนาการตัดสินให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ควบคุมการตัดสิน 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจิระชัย  เกษมสุข) 
ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
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รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน  

ศูนย ์ วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน 

ศูนย์ควบคุมการบิน 
กรุงเทพ ๒ 

๑๔ – ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่  

จังหวัดลพบุรี 
จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ 

๑. นายณัฐยา  เนื่องดิถ ี
๒. นางสาวเบญญาภรณ์  วงศ์ทองบาง 
๓. นายเจษฎานพ  กาญจนบรรยงค์   
๔. นางสาวธัญญพร  แก้วมณี 

ศูนย์ควบคุมการบิน 
สุราษฎร์ธานี 

๑๕ – ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายธเนศพล  สุขสด 

๑. นายสุชาติ  แป้นคล้าย 
๒. นายวันชัย  ทองปา 
๓. นายวัชรินทร์  หนูแข 
๔. นางสาวสุนิตา  บริรักษ์ 

ศูนย์ควบคุมการบิน
อุบลราชธานี 

๑๗ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
จ.ส.อ.ปวริศร์  มุสิกา 

๑. นายชวฤทธิ์  โยคณิตย์ 
๒. นายวีรวัฒน์  มะโร 
๓. ส.อ.กฤษฎา  สุขเสมอ 
๔. นางสาวกมลชนก  ตรีรัตน์ 
๕. นายจตุพร  สานนท์ 

หมายเหตุ ให้ตอบรับดังนี้ 
- ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๒ ตอบรับกับ จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ E-mail : panyap81@gmail.com (ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ตอบรับกับ นายธเนศพล  สุขสด E-mail : sooksodnoknoi@gmail.com (ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ตอบรับกับ จ.ส.อ.ปวริศร์  มุสิกา E-mail : Intretum2510@hotmail.com (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

mailto:sooksodnoknoi@gmail.com
mailto:Intretum2510@hotmail.com
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-  

รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน  

ศูนย ์ วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน 

ศูนย์ควบคุมการบิน 
อุดรธานี 

๒๑ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี 
นายสุรชาติ  นนทะแสน 

๑. ว่าที่ พ.ต.ฉัตรวัชระ  เสนะบุตร์ 
๒. นายดิเรก  ทองแขก 
๓. นายอิทธิพล  ชัชวาลย ์
๔. นายประจักษ์  กั้งจ าปา 

ศูนย์ควบคุมการบิน
หัวหิน 

๒๕ – ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
นายเสนีย์  ช้างเพชร 

๑. นายอนุรักษ์  ทองเชื้อ 
๒. นายนิพนธ์  เหล่ารบ 
๓. จ.ส.อ.วัฒนา  แสงเพ็ชร 
๔. นายประภาส  จ านงกุล   

ศูนย์ควบคุมการบิน
กรุงเทพ ๑ 

๒๙ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ 
ยิมเนเซี่ยม ๑ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กรุงเทพมหานคร 
นายจิรศักดิ์  พุมดวง 

๑. นายอภิวัฒน์  ปัญจบุษย์ 
๒. นายพิเชษฐา  พรมน้ าแก้ว 
๓. นายภูริทัศน์  บังใบ 
๔. นายประดิษฐ์  สีมา 

หมายเหตุ ตอบรับดังนี้ 
- ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ตอบรับกับ นายสุรชาติ  นนทะแสน โทรศัพท์ : ๐๘๑ – ๒๖๓ – ๕๔๒๖ (ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ตอบรับกับ นายเสนีย์  ช้างเพชร E-mail : senee.changpetch@gmail.com (ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๑ ตอบรับกับ นายจิรศักดิ์  พุมดวง E-mail : jirasak_p@hotmail.com (ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 

mailto:senee.changpetch@gmail.com
mailto:jirasak_p@hotmail.com
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รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน  

ศูนย ์ วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน 

ศูนย์ควบคุมการบิน 
ภูเก็ต 

๔ – ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ 
อาคารกีฬา ๑ ศูนย์กีฬาสะพานหิน 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นายมนตรี  บุญทรงธรรม 

๑. นายสรรปกรณ์  ศุภการนรเศรษฐ์ 
๒. นายอนุรักษ์  เนาวเกตุ 
๓. นายสราวุฒิ  ศรีปลอด 
๔. นายสุทธิกาล  หาญทะเล 

ศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจรทาง
อากาศนครราชสีมา 

๑๑ – ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ 
Terminal 21 Korat 
จังหวัดนครราชสีมา 

นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 

๑. นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี 
๒. นายราชัณย์  ดงเรืองศรี 
๓. นายไตรรงค์  แสงสว่าง 
๔. นายธีรพงศ์  มะปะโท 
๕. นางสาวกนกวรรณ  แต่งเมือง 
๖. นายศดิศ  นาดี 
๗. นายอภิสิทธิ์  อันทะมา 
๘. นายวีระพัฒน์  นันทะมีชัย 
๙. นายปรีดา  บุญเปีย 

หมายเหตุ ตอบรับดังนี้ 
- ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ตอบรับกับ นายมนตรี  บุญทรงธรรม E-mail : lekmontre1@gmail.com (ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ตอบรับกับ นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี E-mail : bantom_vb@hotmail.com  
  (ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

mailto:bantom_vb@hotmail.com
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รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน  

ศูนย ์ วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน 

ศูนย์ควบคุมการบิน 
เชียงใหม่ 

๑๔ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ 
โรงยิมเนเซี่ยม ๒ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ 

นายวันชัย  บัวผา 

๑. นายสุริยงค์  ไชยมงคล 
๒. นายวัชรชัย  ชัยสาร 
๓. นายอดิศักดิ์  ใจหล้า 
๔. นางสาววารุณี  ศรีวิชัย 

ศูนย์ควบคุมการบิน
หาดใหญ่ 

๑๕ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ 
ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
นายสนอง  อนุสรณ์ 

๑. นายสุริยา  ไทรสุวรรณ 
๒. นายวีระพงศ์  นิยมรส 
๓. นายสิรพิชญ  ไชยสาลี 
๔. นายจักรี  รอดรมย์ 

ศูนย์ควบคุมการบิน
พิษณุโลก 

๑๘ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ 
โรงยิมเนเซี่ยม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ 

๑. นายทะเนศ  วงศ์นาม 
๒. นายพิพัฒณ์  สีท า 
๓. นางสาวศรีอนงค์  คงรอด 
๔. นางสาวคมคาย  สิทธิยศ 

หมายเหตุ ตอบรับดังนี้ 
- ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ตอบรับกับ นายวันชัย  บัวผา E-mail : volleyball_kpp_rf@hotmail.com (ภายในวนัที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตอบรับกับ นายสนอง  อนุสรณ์ E-mail : gm_nod@hotmail.com (ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
- ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ตอบรับกับ นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ E-mail : yai6179@gmail.com (ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

mailto:volleyball_kpp_rf@hotmail.com
mailto:gm_nod@hotmail.com
mailto:yai6179@gmail.com

