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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตดัสินสมำคมกฬีำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท.(ผ.ส.) 7๘ / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสินและผู้ตัดสิน รำยกำร ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2020 
................................................................... 

 

ตามที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 
2020 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 29 มีนาคม ๒๕๖3 นั้น เพื่อให้การแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้

๑. ผู้ควบคุมกำรตัดสิน 
  ๑.๑ นายทรงศกัดิ์ เจริญพงศ์  ๑.๒ นายจิระชัย เกษมสขุ  ๑.๓ นายวิทยา ถีนานนท ์
  1.4 นายสุชิน  ทุติ 1.5 นายมาโนช มิ่งทุม  ๑.๖ ว่าที่ ร.ต.บ ารุง วัชรเทศ 
  มีหน้าที่ ควบคุมการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน เสนอแนะการตัดสินให้มีคุณภาพ ด าเนินการตามขั้นตอนและ
พิธีการด้านการตัดสิน รับผิดชอบด้านเอกสาร และรายงาน ผส.๑ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 
  ๒. ผู้ตัดสิน 
  ๒.๑ นายณฐนนต์ โสวภาค ๒.๒ นายจิรศักด์ิ พุมดวง  ๒.๓ จ.ส.อ.คมสัน เกตุถาวร 
  ๒.๔ นายวิชัย วรรณทวี ๒.๕ จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา ๒.๖ นายประกอบ รอบแคว้น 
  ๒.๗ นายธเนศพล สุขสด ๒.๘ นายบรรทม พิมพ์ทองครบุร ี ๒.๙ นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี 
  ๒.๑๐ นายมนตรี บุญทรงธรรม ๒.๑๑ นายจตุพร กิตติชัยสมบัต ิ ๒.๑๒ น.ส.นงเยาว์ พลีสัตย์ 
  ๒.๑๓ น.ส.นุชจรีย์ ศรีช ู ๒.๑๔ ร.ต.สัญญา บุญจันทร์ ๒.๑๕ นายวันชัย บัวผา 
  ๒.๑๖ นางสาวสุขุมา อภิญญาพงศ์ ๒.๑๗ น.ส.จีระประภา นนทะภา ๒.๑๘ น.ส.อังคณา วงรถ 
  ๒.๑๙ น.ส.บุษรินทร์ หมอกมงุเมือง ๒.๒๐ นายณัฐยา เนือ่งดิถี ๒.๒๑ นายอภิวัฒน์ ปัญจบุษย ์
  2.22 นายมานัด หาญตั้ง ๒.๒3 นายคมคิด ประกอบสุข ๒.๒4 นายอนรุักษ์ ทองเช้ือ 
  ๒.๒5 นายสยาม โพธ์ิเพ็ชร ๒.๒6 ร.อ.พิสทุธิ์ ศรีขาว ร.น ๒.๒7 นายราชัณย์ ดงเรืองศรี 
  ๒.๒8 นายพิเชษฐา  พรมน้ าแก้ว 2.29 น.ส.ศรอีนงค์ คงรอด  
  มีหน้าที่  ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเต็มความสามารถ อยู่ในระเบียบวินัยของผู้ตัดสิน 
พัฒนาการตัดสินให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ควบคุมการตัดสิน 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 

 

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑7 มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจิระชัย  เกษมสุข) 
ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 หมำยเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดเข้าประชุมสัมมนาบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “ซีพี วอลเลย์บอล 
ไทยแลนด์ ลีก 2020” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 




