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ค ำส่ังคณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน สมำคมกีฬำวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
ท่ี 8-3 / 2566 

เร่ือง  แต่งตั้งผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน (วอลเลยบ์อลและวอลเลยบ์อลชำยหำด) ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
******************** 

ตำมท่ี  สมำคมกีฬำวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย  ไดม้อบหมำยให ้ คณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน  พิจำรณำแต่งตั้งผูต้ดัสิน 
เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีในรำยกำรแข่งขนักีฬำแห่งชำติ คร้ังท่ี 48 รอบคดัเลือกตวัแทนระดบัภำค 5 ภำค นั้น 
 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน ไดพ้จิำรณำแต่งตั้งผูมี้รำยช่ือดงัต่อไปน้ี  
 

ภำค จงัหวดั ระหว่ำงวนัท่ี วอลเลยบ์อล วอลเลยบ์อลชำยหำด 
 

1 สมุทรปรำกำร 9-19 มิถุนำยน 2566 

ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน  

        นำยเสนีย ์ชำ้งเพชร         นำยวิลำศ คงจรูญ  

ผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน  

        1.  นำงสำวนุชจรีย ์ศรีชู         1.  ว่ำท่ี ร.อ.สงกรำนต ์ภูมมะ  

        2.  นำยธวชัชยั บุญธรรม         2.  นำยคณิน คงฤทธ์ิ  

2 นครปฐม 20-30 พฤษภำคม 2566 

ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน  

        นำยเฉลิมศกัด์ิ รวยอำรี         นำยศุภกร เทพภูมี  

ผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน  

        1.  นำยนเรศรัก แจ่มใส         1.  นำยปรีชำ ไชยนอก  

        2.  นำยมำนดั หำญตั้ง         2.  นำยสยมุภู โกยขนุทด  

3 เลย 3-16  มิถุนำยน 2566 

ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน  

        นำยจิรศกัด์ิ พุมดวง         นำยพล ชุมไชโย  

ผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน  

        1.  นำยณัฐยำ เน่ืองดิถี         1.  นำยณัฐชยั สำธรพนัธ์ุ  

        2.  นำยพิเชษฐำ พรมน ้ำแกว้         2.  นำยนพพร ทองอ่อน  

4 ภูเก็ต 19-28  พฤษภำคม 2566 

ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน  

        นำยจตุพร กิตติชยัสมบติั         นำยนพศกัด ์ศรีสำรคำม  

ผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน  

        1.  นำยรำชณัย ์ดงเรืองศรี         1.  นำยอ ำนำจ สุพรรณวงศ์  

        2. ร.ท.สัญญำ บุญจนัทร์         2.  ว่ำท่ี ร.ต.กฤตภำส รุ่งเจริญ  

5 ก ำแพงเพชร 19-29 พฤษภำคม 2566 

ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน  

        ร.ต.คมสัน เกตุถำวร         ร.อ.ธรรมทชั กล่อมแกว้ ร.น.  

ผูต้ดัสิน ผูต้ดัสิน  

        1.  นำยเฉลิมพนัธ์ มัน่สุข         1.  นำยบุญอนนัต ์โสปะติ  

        2.  จ.ส.อ.วฒันำ แสงเพช็ร         2.  นำยนรินทร์ อินทร์จกัร์  
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ผูแ้นะน ำผูต้ดัสิน มีหนำ้ท่ี  ก ำกบัดูแล แนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูต้ดัสินให้เป็นไปตำมกฏกติกำ ระเบียบ แนวทำงปฏิบติั ขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน และให้รำยงำน ผส.1 ภำยใน 7 วนั หลงัเสร็จส้ินกำรแข่งขนั 

 
ผูต้ดัสิน  มีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมกฏกติกำ  ระเบียบ  แนวทำงปฏิบติั  ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน ดว้ยควำมบริสุทธ์ิ   ยติุธรรม  

โดยเคร่งครัด   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมำคมกีฬำวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย    และตอบรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ภำยในวนัท่ี 10 เมษำยน 
พ.ศ. 2566 (วอลเลยบ์อล : นำยปัญญำ มงคลวิทย ์087-8165019 / วอลเลยบ์อลชำยหำด : นำยฉกำจ ทองพิจิตร 081-4520139) 

 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  19 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 
 

 

              ส่ัง  ณ  วนัท่ี  1  เมษำยน พ.ศ. 2566 

                        
                                                                                                              (  นำยทรงศกัด์ิ  เจริญพงศ ์ ) 

                             ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยผูต้ดัสิน  
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