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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท.(ผ.ส.) ๗๑ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสินและผู้ตัดสิน  
รำยกำร กีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  

ครั้งที่ ๓๗ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๒ “นครระยองเกมส”์ 
................................................................... 

  ด้วยเทศบาลระยอง ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
“นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง นั้น 
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ในร่ม ชายหาด 
ผู้ควบคุมการตัดสิน 
๑. นายเสนีย์  ช้างเพชร 
๒. จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ 
๓. นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ 
ผู้ตัดสิน 
๑. นางสาวนงเยาว์  พลีสัตย์ 
๒. นางสาวนุชจรีย์  ศรีชู 
๓. นายวันชัย  บัวผา 
๔. นายมานัด  หาญตั้ง 
๕. นายคมคิด  ประกอบสุข 
๖. นายอนุรักษ์  ทองเชื้อ 
๗. นายสุกรรณ  อันเกรียงไกร 
๘. นายค านึง  กุลศักดิ์ 
๙. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น 
๑๐. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร 
๑๑. นายเอกรินทร์  พรรณภักตร์ 
๑๒. นายธวัชชัย  บวัล้อม 
๑๓. นายนิพนธ์  เหล่ารบ 
๑๔. นายพิเชษฐา  พรมน้ าแก้ว 
๑๕. นายอนุสรณ์  มานะไป 
๑๖. นายศักดิ์ศรี  จันทรมนตรี 
๑๗. นางสาวศรีอนงค์  คงรอด 
๑๘. นางสาวโสภิดา  ไพนรินทร์ 

ผู้ควบคุมการตัดสิน 
๑. นายสมคิด  พรหมดนตรี 
๒. น.ท.ฉกาจ  ทองพิจิตร ร.น. 
๓. จ.ส.อ.ดร.จิรศักดิ์  บุญนาค 
ผู้ตัดสิน 
๑. นายชัยชนะ  ทองรักษา 
๒. นายธนกร  บัวเหลือง 
๓. นายจุลศักดิ์  กาญจนศร 
๔. นายพัฒนา  พรมแก้ว 
๕. นายวิษณุ  อันทะปัญญา 
๖. นายปิยะ  ปาณศรี 
๗. นายคณิน  คงฤทธิ์ 
๘. นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  ศักดิ์สูง 
๙. นางสาวชญานิศ  ค ามะหิต 
๑๐. นายสุวินัย  เลาวิลาศ 
๑๑. นางสาวนวพร  ชัยยะ 
๑๒. นางสาวจันทร์ศิริ  ดวงจันทร์ 
๑๓. นายนรินทร์  อินทร์จักร 
๑๔. นายสมัย  หอยบาง 
๑๕. นายสยุมภู  โกยขุนทด 
๑๖. นายสรธร  แท่นสูงเนิน 
๑๗. นายอุดมศักดิ์  โคตรสุวรรณ 
๑๘. นายอมรเทพ  เขียวสุรัตน์ 
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-๒- 

  ๑. ผู้ควบคุมการตัดสิน มีหน้าที่ควบคุมการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน เสนอแนะการตัดสินให้มีคุณภาพ 
ด าเนินการตามขั้นตอน และพิธีการด้านการตัดสิน รับผิดชอบด้านเอกสาร และรายงาน ผส.๑ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นสุด
การแข่งขัน 
  ๒. ผู้ตัดสิน มีหน้าที่ ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเต็มความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัยของ 
ผู้ตัดสิน พัฒนาการตัดสินให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ควบคุมการตัดสิน  
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจิระชัย  เกษมสุข) 
ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ ให้ตอบรับการปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 2๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้  
1. ผู้ตัดสินวอลเลย์บอล จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย์ E-mail : panyap81@gmail.com 
2. ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด น.ท.ฉกาจ  ทองพิจิตร ร.น. E-mail : chakard_thong@hotmail.com 

 
 
 
 
  


