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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตดัสินสมำคมกฬีำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่ ส.ว.ท.(ผ.ส.) 01 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนสมำคม วิทยำกร ผู้ควบคุมกำรตดัสิน และผู้ตัดสิน 
กีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส์” รอบคัดเลือกตวัแทนภำค  

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

  ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัด 
ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 15 
มิถุนายน ๒๕๖4 โดยก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดในระดับ รวม ๕ ภาค นั้น 
คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 

ในร่ม ชำยหำด 
ภำค ๑ จังหวดัปรำจีนบุร ี

ระหว่างวันที่ 15 – 2๔ มกราคม ๒๕๖4   
** เลื่อนไม่มกี ำหนด ** 

ผู้แทนสมำคม  นายปิติ  จันทระ 

วิทยำกร  นายจตุพร  กิตติชัยสมบัต ิ
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  ว่าที่ ร.ต.บ ารุง  วัชรเทศ 
ผู้ตัดสิน  นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุร ี
           นางสาวอังคณา  วงรถ 

ภำค ๑ จังหวดัปรำจีนบุร ี
ระหว่างวันที่ 15 – 2๔ มกราคม ๒๕๖4   

** เลื่อนไม่มีก ำหนด ** 
 

วิทยำกร  ร.อ.ธรรมทัช  กล่อมแก้ว ร.น. 
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายชัชวาล  อุตสาหพงษ์ 
ผู้ตัดสิน  จ.ส.อ.อภินันท์  ปัญญาอมรรัตน ์
           นายธนกร  ปัญญาวงศ์ 

ภำค ๒ จังหวดักำญจนบุร ี  
ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

ผู้แทนสมำคม  นายทรงศักดิ ์ เจรญิพงศ ์
วิทยำกร  จ.ส.อ.ปัญญา  มงคลวิทย ์
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายเสนีย์  ช้างเพชร 
ผู้ตัดสิน  นายจิรศักด์ิ  พุมดวง 
           จ.ส.อ.ปราการ  คุ้มสะดวก 

ภำค ๒ จังหวดักำญจนบุร ี  
ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

 
วิทยำกร  นายโดม  เศรษฐจันทร ์
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายปุณณวัฒน์  สอสอน 
ผู้ตัดสิน  พ.จ.อ.ศรัณย์  ทับสมบัติ 
           นายชัยชนะ  ทองรักษา 

ภำค ๓ จังหวดัชัยภูม ิ
  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้แทนสมำคม  นายจิระชัย  เกษมสุข 
วิทยำกร  นายวิทยา  ถีนานนท์ 
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุร ี
ผู้ตัดสิน  นายมนตรี  บญุทรงธรรม 
           นายณัฐยา  เนื่องดิถี 

ภำค ๓ จังหวดัชัยภูม ิ
  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 

 
วิทยำกร  นายวิลาศ  คงจรญู 
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายเทวฤทธิ์  ละมลู 
ผู้ตัดสิน  นายอดุลย์  สถาพร 
           ว่าที่ ร.อ.สงกรานต์  ภูมมะ 
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ในร่ม ชำยหำด 
ภำค ๔ จังหวดัระนอง 

ระหว่างวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้แทนสมำคม  น.อ.ชูเกียรติ  ไทยใหญ ่
วิทยำกร  นายเฉลิมศักดิ ์ รวยอาร ี
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายธเนศพล  สุขสด 
ผู้ตัดสิน  นายมานัด  หาญตัง้ 
           จ.ส.อ.วัฒนา  แสงเพ็ชร 

ภำค ๔ จังหวดัระนอง 
ระหว่างวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 
วิทยำกร  นายธนพงศ์  เพิ่มพูน 
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายนพศักดิ์  ศรีสารคาม 
ผู้ตัดสิน  นายธนวัต  เลนสันเทียะ 
           นายประเสริฐ  เชิดสูงเนิน    

ภำค ๕ จังหวดัล ำพนู 
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 

ผู้แทนสมำคม  นายสมพร  โสตถิสุพร 
วิทยำกร  นายสุรศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ 
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  นายสุชิน  ทุต ิ
ผู้ตัดสิน  นายวิชัย  วรรณทว ี
           จ.ส.อ.ปวริศร์  มุสิกา 

ภำค ๕ จังหวดัล ำพนู 
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 

 
วิทยำกร  นายอิทธิเดช  คุล ี
ผู้ควบคุมกำรตดัสิน  น.ท.ฉกาจ  ทองพิจิตร ร.น. 
ผู้ตัดสิน  นายอ านาจ  สุพรรณวงศ์ 
           นายคณิน  คงฤทธิ์ 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖3 
 
 
 
              (นายจริะชัย   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 4 มกราคม ๒๕๖4) 
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