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ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่  64/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสิน ผู้ตัดสินกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”  
                                                         ---------------------------                                                                                                                       
          ตำมที่กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้มอบหมำยให้จังหวัดนครสวรรค์                               
เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 25 มีนำคม ถึง                          
3 เมษำยน 2566 โดยก ำหนดให้จัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภำค จ ำนวน 5 ภำค ในระหว่ำงวันที่ 5 พฤศจิกำยน                   
ถึง 22 ธันวำคม 2565 นั้น 

         คณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พิจำรณำแล้วจึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อ
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่ 

 

กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

ภาค 1 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 

ผู้แนะน าผู้ตดัสิน ผู้แนะน าผู้ตัดสิน 

จ่ำสิบเอก ปวรศิร ์ มุสิกำ นำยมนูญ  บุญทวิโรจน์ 

ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน 

1. นำยอนุรักษ์  ทองเชื้อ 1. นำยประเสริฐ  เชิดสูงเนิน 

2.  นำยอิสรำงค์  กองอินทร์ 2. นำยวรชำติ  ทำมำ 

ภาค 2 จังหวัดสิงห์บุรี 18-27 พฤศจิกายน 2565 

ผู้แนะน าผู้ตดัสิน ผู้แนะน าผู้ตัดสิน 

นำยมำโนช  มิ่งทุม นำยชัชวำล  อุตสำหพงษ์ 

ตัดสิน ตัดสิน 

1.  ดร.ปัญญำ  อินทเจริญ 1.  นำยเลอสันต์  เสำหล่อน 

2.  นำยอภิวัฒน์  ปัญจบุษย์ 2. นำยอดุลย์  สถำพร 
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ภาค 3 จังหวัดนครพนม ในวันที่ 13-22 ธันวาคม 2565 

ผู้แนะน าผู้ตดัสิน ผู้แนะน าผู้ตัดสิน 

นำยณฐนนต์  โสวภำค นำยสมคิด  พรหมดนตรี 

ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน 

1.  นำยอนุสรณ์  ยุรยำตร์ 1. นำยสุวินัย  เลำวิลำศ  

2.  นำยวัชรชัย  ชัยสำร 2.  นำยวัชระ  แก้วบ่อไทย 

ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2565 

ผู้แนะน าผู้ตดัสิน ผู้แนะน าผู้ตัดสิน 

นำยเสนีย์  ช้ำงเพชร นำยปุณณวัฒน์  สอสอน 

ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน 

1.  จ่ำสิบเอก วัฒนำ  แสงเพ็ชร 1.  นำยธนวัต  เลนสันเที่ยะ 

2.  นำยรำชัญย์  ดงเรืองศรี 2.  นำยอุดมศักดิ์  โคตรสุวรรณ 

ภาค 5 จังหวัดพิจิตร ในวันที่  1-10 ธันวาคม 2565 

ผู้แนะน าผู้ตดัสิน ผู้แนะน าผู้ตัดสิน 

นำยมนตรี  บุญทรงธรรม นำยธนพงศ์  เพ่ิมพูล 

ผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน 

1.  นำยสยำม  โพธิ์เพ็ชร 1.  นำยจิระพงศ์  ทำสร้ำง 

2.  นำยประภำส  จ ำนงกุล 2.  นำยวิษณุ  อันทะปัญญำ 

 
ผู้ควบคุมกำรตัดสิน : มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตัดสินให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ 

แนวทำงกำรปฏิบัติหรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรผู้ตัดสินฯ และรำยงำน ผส.1 ภำยใน 7 วัน หลังสิ้นสุดกำรแข่งขัน 
ผู้ตัดสินติดตำม : ให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ แนวทำงกำรปฏิบัติ

หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรผู้ตัดสินฯ โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลฯ  
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                   / ทั้งนี้…. 
   และให้ตอบรับกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
- กีฬำวอลเลย์บอลตอบรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กับ ร้อยตรี คมสัน  เกตุถำวร หมำยเลขโทรศัพท์ 08-4340-0022 
- กีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดตอบรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กับ นำวำโท ฉกำจ  ทองพิจิตร หมำยเลขโทรศัพท์  

08-1452-0139 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน ถึง 22 ธันวำคม 2565  

                                   สั่ง ณ วันที่  17  ตุลำคม 2565  

 

                                                                          (นำยอิทธิเดช  คุลี) 
                                          ประธำนคณะกรรมกำรผู้ตัดสินสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 


