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คำสั่งคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ที่  2/2566 

         เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่ 
                 สามัญประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย  

------------------------- 
                 ตามระเบียบสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการ                       
ผู้ตัดสินและสมาชิกผู้ตัดสิน พ.ศ.2556 หมวด 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินและคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน                  
ข้อ15 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ข้อ 15.3 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญ่
วิสามัญ คณะกรรมการผู้ตัดสินจึงมีมติเห็นควรจัดสัมมนาฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่                         
4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร                            
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังนี้ 
                1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1  นายกฤษฎา  ปาณะเสรี     ประธานคณะกรรมการ 
                    1.2  จ่าสิบเอก ปัญญา  มงคลวิทย์    รองประธานคณะกรรมการ 

   1.3  นาวาโท ฉกาจ  ทองพิจิตร    กรรมการ 
   1.4  ร้อยตร ีคมสัน  เกตุถาวร      กรรมการ 
   1.5  นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี   กรรมการ 
   1.6  จ่าสิบเอก ดร.จิรศักดิ์  บุญนาค   กรรมการและเลขานุการ 
   1.7  นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่อำนวยการ สั่งการ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการ     

การสัมมนาฯ และแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           2.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
                2.1  จ่าสิบเอก ปัญญา  มงคลวิทย์    ประธานคณะกรรมการ 
                2.2  นายพล  ชมุชัยโย      รองประธานคณะกรรมการ 

     2.3  นายกฤษณา  กำลังศิลป์    กรรมการ 
               2.4  เรือเอกธรรมทัช  กล่อมแก้ว    กรรมการ 
               2.5  นายธีรศักดิ์  สงวนชม    กรรมการ 
               2.6  นางสาวพัชรียา  เพ็งโหมด    กรรมการ 
               2.7  นายคมพีราภัส  กันต๊ะ    กรรมการ  

/ 2.8  ว่าที่พันตรี ดร.จรัญ  น่วมมะโน......         
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               2.8  ว่าที่พันตรี ดร.จรัญ  น่วมมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
              มีหน้าที่ดำเนินการด้านพิธีการ พิธีกร คำกล่าวเปิด-ปิด ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ประสานการ
ปฏิบัติกับประธานฯ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าประชุม ขั้นตอนพิธีการต่างๆ การนำเสนอข้อมูลให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
         4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม 
              4.1  นายจตุพร  กิตติชัยสมบัติ    ประธานคณะกรรมการ 

                   4.2  จ่าสิบเอก วัฒนา  แสงเพชร    รองประธานกรรมการ 
                   4.3  นายพิเชษฐา พรมน้ำแก้ว    กรรมการ 

        4.4  นายนิพนธ์  เหล่ารบ     กรรมการ 
                  4.5  นายอำรี  เต๊ะลูกา     กรรมการ 
                  4.6  นายอานันท์  เตชะดี     กรรมการ 
                  4.7  นายสมเกียรติ ภาคภูมิ     กรรมการ 
                  4.8  นายสกลภัทร  อ่อนหวาน    กรรมการ 

        4.9  นางสาวนงเยาว์ พลีสัตย์    กรรมการ 
                  4.10  นางสาวบุษรินทร์ หมอกมุงเมือง   กรรมการ 
                  4.11  นางสาวศรีอนงค์ คงรอด    กรรมการ 
                  4.12  นางสาวโสภิกา ไพนรินทร์    กรรมการ  
                  4.13  นางสาวอังคณา  วงรถ    กรรมการและเลขานุการ 

            มีหน้าที่เตรียมสถานที่ อาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
ประชุมใหญ่สามัญฯ และช่วยงานด้านพิธีการต่างๆ  
         5. คณะกรรมการฝ่ายปฐมนิเทศผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินระดับชาติชั้น 3    
        5.1 ร้อยตรี คมสัน  เกตุถาวร     ประธานคณะกรรมการ 
            5.2 นายวิลาศ  คงจรูญ     กรรมการ 
            5.3 นายเสนีย์  ช้างเพชร     กรรมการ 
            5.4  นายมนูญ  บุญทวิโรจน์     กรรมการ 
            5.5  จ่าสิบเอก อภินันท์  ปัญญาอมรรัตน์   กรรมการ 
            5.6  ผู้ชว่ยศาสตราจารยธ์เนศพล  สุขสด   กรรมการและเลขานุการ   

 
 / มีหน้าที่ปฐมนิเทศ……. 
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            มีหน้าที่ปฐมนิเทศ แนะนำแนวปฏิบัติในการเป็นผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ และกำหนดขั้นตอน
การรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินร่วมกับฝ่ายพิธีการ 
         6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
            6.1 นาวาโท ฉกาจ  ทองพิจิตร    ประธานคณะกรรมการ 
            6.2 ร้อยตร ีคมสัน  เกตุถาวร     รองประธานกรรมการ 
            6.3 นายจตุรงค์  ทองวัตร     กรรมการ 
            6.4  นายอำนาจ  สุพรรณพงศ์    กรรมการ 
            6.5  นายณัฐชัย  สาธรพันธ์     กรรมการ 
            6.6  นายชัยชนะ  ทองรักษา     กรรมการ 
            6.7  นายวิษณุ  อันทะปัญญา    กรรมการ 
            6.8  นายปิยะ  ปาณศรี     กรรมการ 
            6.9  นายวรชาติ  มาทา     กรรมการ 
            6.10 นายสยาม  โพธิ์เพชร     กรรมการ 
            6.11 นายศักดิ์ศรี  จันทรมนตรี    กรรมการ 
            6.12 นายจักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม     กรรมการ 
            6.13 นายติณณชัย  การกิ่งไพร    กรรมการ 
            6.14 นายคมคิด  ประกอบสุข    กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที่แจกจ่ายสิ่งของต่างๆ ให้กับสมาชิก 
        7.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน 
            7.1  นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี    ประธานคณะกรรมการ 

                 7.2  นายมนตรี บุญทรงธรรม     กรรมการ 
       7.3  จ่าสิบเอก ปวริศร์ มุสิกา    กรรมการ 
       7.4  นายราชัญย์ ดงเรืองศรี     กรรมการ 

                  7.5  นางสาววณีา พนาพิทักษ์กุล    กรรมการ 
                  7.6  นางสาวนุชจรีย์ ศรีช ู     กรรมการ 
                  7.7  นางสาวมทุิตา สุนารัตน์    กรรมการ 

        7.8  นายประเสริฐ  เชดิสูงเนิน    กรรมการ 
                  7.9  นายธนวตั เลนสันเทียะ     กรรมการ 

                  / 7.10 นายพงศกร…… 
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                  7.10 นายพงศกร รักไทย     กรรมการ 

             7.11 นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี    กรรมการและเลขานุการ 
                    มีหน้าที่รับลงทะเบียน/ชำระเงินค่าบำรุงและจัดทำรายงานการเงิน/รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนให้
ประธานฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและสรุปการดเนินการต่อคณะทำงานฯ เพ่ือทราบ 
        8.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล 
            8.1  จ่าสิบเอก ดร.จิรศักดิ์  บุญนาค    ประธานคณะกรรมการ 
            8.2  นายเทวฤทธิ์  ละมูล     กรรมการ 
            8.3  ดร.ปัญญา  อินทเจริญ     กรรมการ 
            8.4  นายธนกร  ปญัญาวงศ์     กรรมการ 
            8.5  นางสาวธนิยา  สิทธานนท ์    กรรมการ 
            8.6  นายไกรยศ  สุขสะอาด     กรรมการ 
            8.7  ดร.กิตติมา  เทียบพุฒ     กรรมการและเลขานุการ             
            มีหน้าที่สรุปผลและรายงานผลการจัดสัมมนาฯ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะทำงานฯ 

                  

                                   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้การดำเนินการสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอลและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

                 ทั้งนี ้ต้ังแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

                              สั่ง ณ วันที่   8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
                
 

 
            (นายกฤษฎา  ปาณะเสรี) 

             ประธานคณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 


