
 

 

ประกาศสมาคมกฬีาปนจักสลีตัแหงประเทศไทย 

ที ่012 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจดัการแขงขนัปนจกัสลีตั 

รายการ “1st World Beach Pencak Silat Championship 2019” 

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

 ดวย สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย ไดกําหนดการจัดการแขงขันกีฬาปนจักสีลัต 

รายการ “1st World Beach Pencak Silat Championship 2019” ระหวางวันท่ี 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 

2562 ณ ลานโลมา หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง

สนับสนุนใหเยาวชน และประชาชนรักและสนใจการเลนกีฬาอยางจริงจังและแพรหลาย โดยมีนักกีฬาปนจักสีลัต 

ชั้นนําจากประเทศตางๆ เขารวมแขงขันจํานวนมาก 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค        

สมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันปนจักสีลัต รายการ “1st World 

Beach Pencak Silat Championship 2019” ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย 

1.1 นายภาณุ อุทัยรัตน  นายกสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย     ประธานท่ีปรึกษา 

1.2 นายภัคพงศ ทวีพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต               ท่ีปรึกษา 

1.3 นายปริวฒัน วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ             ท่ีปรึกษา 

1.4 พลตํารวจตรีวิศาล พันธุมณี ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต    ท่ีปรึกษา 

1.5 นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรเีมืองปาตอง                                ท่ีปรึกษา 

หนาที ่ดงันี ้

ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ         

ทุกฝายเพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ 

2. คณะกรรมการอาํนวยการจดัการแขงขนัฯ ประกอบดวย 

 2.1 ผูชวยศาสตราจารย จงรัก เข้ียวแกว                                      ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวบรรยงค เก็บทรัพย                         รองประธานกรรมการ 

2.3 วาท่ีรอยตรี ประจวบ แกวไกร                                         กรรมการ 

2.4 นายพิทยา รัตนพันธ                                  กรรมการ 

2.5 นายนักรบ ทองแดง                                                                         กรรมการ

 2.6 พลตรี คนึง บุญมณี                                      กรรมการ 

2.7 ผูชวยศาสตราจารย สัญญา จันทรอด               กรรมการ 

 

/ 2.8 ผูชวยศาสตราจารย..... 
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2.8 ผูชวยศาสตราจารย เสนีย นิลทจันทร              กรรมการ 

2.9 นายณัฐกร หงสเจริญกุล               กรรมการ 

2.10 นายวสันต สุหลง                กรรมการ 

2.11 วาท่ีรอยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป             กรรมการ 

2.12 นายเกษม พันธุสะ                กรรมการ 

2.13 นายสมมาตร ประชุม               กรรมการ 

2.14 นายโกวทิ ศรีไพโรจน               กรรมการ 

2.15 นายกิตติ ทองทาบ                กรรมการ 

2.16 นายอดิศักดิ์ จงศิระศิริ               กรรมการ 

2.17 นางสาวดวงรดา รุงศรีสุข                    กรรมการ 

2.18 ผูชวยศาสตราจารย เอกสิทธิ์ อวนไตร               กรรมการและเลขานุการ 

2.19 ผูชวยศาสตราจารยสมรรถชัย คันธมาทน            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่ดงันี ้

 (1) ดําเนินการจัดการแขงขันใหเปนไปตามกฎระเบียบ กติกา ของสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย           

และการกีฬาแหงประเทศไทยอยางเครงครัด 

(2) กํากับ ติดตาม และเรงรัด เพ่ือใหการดําเนินงานของทุกฝายเปนไปดวยความเรียบรอย 

(3) ดูแลอํานวยความสะดวกในการตอนรับ การักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกแกคณะ  

ผูบริหารระดับสูง คณะนักกีฬา คณะกรรมการผูตัดสิน  

  (4) แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนของทุกฝาย พรอมใหคําแนะนําแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

3. คณะกรรมการฝายดาํเนนิงาน ประกอบดวย 

3.1 ผูชวยศาสตราจารย จงรัก เข้ียวแกว                      ประธานกรรมการ 

 3.2 ผูชวยศาสตราจารย เอกสิทธิ์ อวนไตร                        รองประธานกรรมการ 

3.3 วาท่ีรอยตรี ประจวบ แกวไกร                           กรรมการ 

3.4 นายพิทยา รัตนพันธ                          กรรมการ 

3.5 พลตรี คนึง บุญมณี                     กรรมการ 

3.6 นางดวงรดา รุงศรีสุข                     กรรมการ 

       3.7 นายนักรบ ทองแดง                                          กรรมการและเลขานุการ 

 3.8 นางสาวภัทรภรณ ประจกักะตา                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่ดงันี ้

(1) ประสานการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย 

(2) ประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝายในการจัดการ แขงขัน          

สรปุรายงานผลใหประธานกรรมการอํานวยการ และผูเก่ียวของทราบทุกระยะ 

(3) จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรึกษาหารือ และติดตามผลการเตรียมงานเปนระยะ 

 

/ (4) จัดตั้งศูนยอํานวยการ....... 
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(4) จัดตั้งศูนยอํานวยการจัดการแขงขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(5) ประสานองคการโทรศัพทในการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท โทรสาร ประจําศูนยอํานวยการแขงขัน 

(6) จัดหาขาราชการ/เจาหนาท่ีเพ่ือมาปฏิบัติงานจาก สํานักงาน กกท. จังหวัดสงขลา สํานักงานการ

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสถาบันการศึกษา 

(7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

4. คณะกรรมการฝายเลขานุการ ประกอบดวย 

4.1 ผูชวยศาสตราจารยจงรัก เข้ียวแกว                           ประธานกรรมการ 

4.2 นายนักรบ ทองแดง                          รองประธานกรรมการ 

4.3 นายอูเซ็ง สาเมาะ                                   กรรมการ 

4.4 นายมัซลัน เจะยูโซะ                                   กรรมการ 

4.5 นางสาวภัทรภรณ ประจักกะตา                                 กรรมการและเลขานุการ 

4.6 นายศักดา เมยขันหมาก                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4.7 นางสาวพิมลพรรณ บุญแสวง                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ                

หนาที่ ดังนี้ 

มีหนาท่ี ประสานงานกับนานาชาติ ออกแบบโลโกและมาสคอสการแขงขัน ผลิตมาสคอสใหผูท่ี

ไดรับเหรียญรางวัล ผลิตของท่ีระลึกใหผูแทนประเทศตางๆ ผลิตคู มือรายละเอียดการแขงขัน 

(Programmer) และสงใหประเทศสมาชิก ผลิต Technical Handbooks และสงใหประเทศสมาชิก

ประสานงานกับประเทศสมาชิกเก่ียวกับขอมูลตางๆ เชน นักกีฬา กรรมการ ผูตัดสิน และเจาหนาท่ี 

ออกแบบและจัดทํา ID Card ทําบัตรเชิญแขก VIP  

5. คณะกรรมการฝายเทคนคิ ประกอบดวย 

5.1 นายนักรบ ทองแดง                         ประธานกรรมการ 

 5.2 ดร.ยงศักดิ์ ณ สงขลา                                    รองประธานกรรมการ 

 5.3 รอยตํารวจโท ชยุต วรกฤตนิธิโชติ                                          กรรมการ 

 5.4 นายวิวัฒน ซายศรี                 กรรมการ 

       5.5 นายพิทยา รัตนพันธ                    กรรมการ 

          5.6 นางสาวจุฑามาศ ชุมพันธ                    กรรมการ 

 5.7 นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์                กรรมการ 

 5.8 นายถาวร เอียงอุบล                                        กรรมการและเลขานุการ 

 5.9 นายเอกลักษณ ชุมพันธ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ ดังนี้ 

มีหนาท่ี ประสานสหพันธขอรายละเอียดและจัดทํากฎ และกติกา ขอบังคับการแขงขัน ในระดับ

นานาชาติ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกฎกติกาการแขงขันใหกรรมการ ผูตัดสิน จําทําเอกสารกฎ กติกา 

แจกใหผูจัดการทีมนักกีฬาของทุกประเภท จําทําแผนงบประมาณ และปฏิบัติงานของฝาย จัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

/6. กรรมการสถานท่ี....... 
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6. คณะกรรมการฝายสถานที่จัดการแขงขัน   ประกอบดวย 

6.1 นางสาวบรรยงค เก็บทรัพย                    ประธานกรรมการ 

 6.2 นายสุทัศน วรสีห                                รองประธานกรรมการ 

 6.3 นายปรเมศร ปราบจิตร                                   กรรมการ 

       6.4 นายคํานึง สิงหเอ่ียม                            กรรมการและเลขานุการ 

 6.5 นายพนม พรหมมา                                           กรรมการและผูชวยเลขานุการ                        

หนาที ่ดงันี ้ 

จัดเตรียมสนามแขงขัน โตะ เกาอ้ี ชุดโซฟา สําหรับแขกผูมีเกียรติ แทนกลาวตอนรับ ประดับ

ตกแตงสถานท่ีพรอมผูกผาบริเวณท่ีนั่งประธาน เครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน อุปกรณ จัดเสาธง ซ่ึงมีธง

ประจําชาติตางๆ ธงเกมสการแขงขันฯ ใหมีความเหมาะสมและเหมาะกับจํานวนท่ีตองการ  

7. คณะกรรมการฝายพยาบาล  ประกอบดวย 

7.1 แพทยหญิงเหมือนแพร บุญลอม                       ประธานกรรมการ 

 7.2 นางเพ็ญศรี ฉายสบัด                          รองประธานกรรมการ 

 7.3 นางสาวเสาวนีย จิตเก้ือ                                             กรรมการและเลขานุการ 

       7.4 วาท่ีรอยตรี ปณณวิชญ เดนสุมิตร                               กรรมการและเลขานุการ 

 7.5 นางสาวหทัยรัตน รังสรรคสฤษดิ์                                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ           

 หนาที ่ดงันี ้ 

จัดเตรียมแพทย พยาบาล และเครื่องเวชภัณฑ รถพยาบาล  เพ่ือคอยปฐมพยาบาล เคลื่อนยาย 

และรับ - สง เม่ือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ สนามประจําสนามแขงขันฯ สนามฝกซอม และโรงแรมท่ีพัก 

8. คณะกรรมการฝายงบประมาณการเงิน ประกอบดวย 

 8.1 วาท่ีรอยตรี ประจวบ แกวไกร                       ประธานกรรมการ 

 8.2 นางสาวภัทรภรณ ประจักกะตา                           รองประธานกรรมการ 

8.3 นางสาวพิมลพรรณ บุญแสวง                           กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ดงันี ้

  มีหนาท่ีจัดทําใบสําคัญรับเงิน บัญชีรายรับ-รายจาย ดําเนินการรับและรักษาเงินจากการ

ลงทะเบียนของเจาหนาท่ีและนักกีฬา และรายไดอ่ืนๆ ท่ีพึงจะไดรับ จัดใหมีการวางระบบบัญชี จัดทํา

รายรับ-รายจาย รายงานฐานะการเงิน และบัญชีทรัพยสินและจัดทรัพยสินคงเหลือภายหลังเสร็จสิ้นการ

แขงขัน จัดทําแผนงบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประสานงาน

กับคณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของและปฏิบัติหนาท่ีรับมอบหมายจากคณะกรรมการแขงขัน 

9. คณะกรรมการฝายจัดหารายไดและสิทธิประโยชน ประกอบดวย 

9.1 นายอดิศักดิ์ จงศิระศิริ                          ประธานกรรมการ 

 9.2 นายโกวิท ศรีไพโรจน                                   รองประธานกรรมการ 

 9.3 นายกาแม เจะโก                                              กรรมการ 

       9.4 นายวรยุทธ สุวรรณสวาง .                             กรรมการและเลขานุการ 

 9.5 นายสกุล สัจนรัชต                                                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/ หนาท่ีดังนี้..... 
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        หนาที่ ดังนี้ 

มีหนาท่ี ประสานงานขอรับการสนับสนุน จากหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ตรวจสอบรับผิดชอบเรื่องสทิธิประโยชนของผูใหการสนับสนุน จัดทําของท่ีระลึกจําหนายประสานงานกับ

คณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคระกรรมการแขงขัน 

10. คณะกรรมการฝายที่พัก ประกอบดวย 

 10.1 วาท่ีรอยตรี ประจวบ แกวไกร              ประธานกรรมการ 

 10.2 นางสาวดวงรดา รุงศรีสุข                       รองประธานคณะกรรมการ  

          10.3 นายสุรพล บัวแกว                          กรรมการ 

 10.4 นางสาวศศิธร แกวใสศรี                กรรมการ 

 10.5 นางสาวภัทรภรณ ประจักกะตา        กรรมการและเลขานุการ 

 10.6 นางสาวพิมลพรรณ บุญแสวง              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ ดังนี้ 

มีหนาท่ี อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมท่ีพัก–อาหารใหแก แขก VIP ผูตัดสิน คณะนักกีฬา

และเจาหนาท่ีประจําทีมประทศตางๆ รับลงทะเบียนนักกีฬาเขาท่ีพัก จัดกองอํานวยการประจําท่ีพัก

นักกีฬา เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีเก่ียวของ 

11.คณะกรรมการฝายอาหาร 

11.1 นายพิทยา รัตนพันธ                ประธานกรรมการ 

11.2 นางศลิษา รัตนพันธ                 รองประธานกรรมการ 

11.3 นางสาวรอกีเยาะ กาซอ                กรรมการ 

11.4 นางสาวสุไรดา เซ็งโซะ                กรรมการ 

11.5 นายอาคม บัวสม                 กรรมการ 

11.6 นางสาวแวเดียนา เดง         กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ดงันี ้

อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารใหแก VIP ผูตัดสิน คณะนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

ประจําทีมประทศตางๆ รวมท้ังดูแลเรื่องอาหารท่ีโรงแรม ใหมีคุณภาพและเหมาะสม จัดสถานท่ี

รับประทานอาหารประจําท่ีพักนักกีฬา เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีเก่ียวของ 

12. คณะกรรมการฝายตอนรับ 

12.1 นางสาวดวงรดา รุงศรีสขุ                        ประธานกรรมการ 

 12.2 นายสกุล สัจนรัชต                        รองประธานกรรมการ 

 12.3 นางสาวฐิตินันท พูลศิลป                                                  กรรมการ 

          12.4 นางสาวศุภธิดา ดําชู                                                              กรรมการ 

          12.5 นางสาวระวิวรรณ  แซหลี                                                                  กรรมการ 

          12.6 นางสาวเนตรนภา เข้ียวแกว                                                                กรรมการ 

       12.7 ดร.เกศณิชชา อาษา                                          กรรมการและเลขานุการ 

12.8 นางสาวณัฐวิภา หงสเจริญกุล                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

/ หนาท่ีดังนี้...... 
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        หนาที่ ดังนี้ 

 อํานวยการและประสานงาน ตอนรับบุคคลสําคัญท่ีเดินทางเขารวมพิธี เปด-ปด การแขงขัน   

และรวมชมการแขงขัน ดูแลและอํานวยความสะดวกในพิธีการเขาเมืองและศุลกากร ท้ังวันมาถึง และ

เดินทางกลับของ VIP ผูตัดสินนานาชาติและคณะนักกีฬา เจาหนาท่ีประจําทีมประเทศตางๆ ประสานงาน

ในการจัดนํารถขบวน ประสานงานเรื่องแผนการตอนรับและอํานวยความสะดวกกับคณะกรรมการ     

ฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

13. คณะกรรมการฝายพิธีการ 

13.1 พลตร ีคนึง บุญมณี                          ประธานกรรมการ 

 13.2 นายนักรบ ทองแดง                          รองประธานกรรมการ 

          13.3 นางสาวฐิตินันท พูลศิลป                      กรรมการ                           

 13.4 นางสาวศุภธิดา ดําชู                                             กรรมการ 

       13.5 นางสาวชนินทนรา ใจด ี                             กรรมการและเลขานุการ 

 13.6 นายปยะ ละออเพชร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

          หนาที่ ดังนี้ 

มีหนาท่ีจัดพิธีกรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหการสนับสนุนคณะกรรมการฝายจัดการจัดการ

แขงขันในสวนพิธีการตางๆ ในการแขงขัน เชน การมอบเหรียญรางวัล ฯลฯ 

14. คณะกรรมการฝายประชาสัมพนัธ ประกอบดวย 

14.1 ผูชวยศาสตราจารยเอกสิทธิ์  อวนไตร                        ประธานกรรมการ 

14.2 นายปรีชา  จันทรประดิษฐ                            รองประธานกรรมการ 

 14.3 นายมัซลัน เจะยูโซะ                                                   กรรมการ 

       14.4 นายศักดา เมยขันหมาก                                กรรมการและเลขานุการ 

14.5 นายอูเซ็ง สาเมาะ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ              

หนาที ่ดงันี ้

 (1.) ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการแขงขันทางสื่อมวลชนทุกแขนง 

 (2.) อํานวยความสะดวก และประสานงานการถายทอดสดการแขงขันทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

 (3.) จัดตั้งศูนยสื่อมวลชน (Press Center) พรอมอุปกรณท่ีเก่ียวของ ณ ศูนยอํานวยการจัดการแขงขัน 

  (4.) จัดแถลงขาวการแขงขัน ณ จังหวัดสงขลา 

  (5.) แจงเชิญสื่อมวลชนในวันแถลงขาว และวันท่ีมีการแขงขัน 

  (6.) บันทึกภาพระหวางการแขงขัน และรายงายผลการแขงขันในสื่อมวลชนในประเทศ 

  (7.) ขอความรวมมือจังหวัดใกลเคียงดําเนินการประชาสัมพันธการจัดการแขงขัน 

  (8.) เผยแพรกิจกรรมการแกนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

  (9.) อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวท่ีเขารวมกิจกรรม 

  (10.) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 

/15. ฝายรักษาความปลอดภัย..... 
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15. ฝายรกัษาความปลอดภยั และการจราจร ประกอบดวย 

15.1 พันตํารวจเอก อโณทัย  จินดามณี                        ประธานกรรมการ 

 15.2 พันตํารวจโท เอกรัตน พลายดวง            รองประธานกรรมการ 

       15.3 รอยตํารวจเอกพีรสิทธิ์ หนูสุวรรณ                    กรรมการและเลขานุการ 

 15.4 พันตํารวจโท นฤบดินท  บังหลีเส็น                                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ      

        หนาที ่ดงันี ้

(1.) จัดทําแผนรักษาความปลอดภัย บุคคลสําคัญ นักกีฬา และประชาชนท่ัวไปท่ีมาชมการแขงขัน 

(2.) จัดรถนําขบวนอํานวยความสะดวกบุคคลสําคัญ นักกีฬา ดานการจราจรตลอดเสนทาง 

(3.) จัดระบบการจราจรและการจอดรถ ณ โรงแรมท่ีพัก และสนามแขงขัน 

(4.) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

16. ฝายยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย 

16.1 นายวรยุทธ  ชัยเจริญสมบัติ                        ประธานกรรมการ 

 16.2 นายธนพันธุ มณีประวัติ                                     รองประธานกรรมการ 

          16.3 นายยุทธนา รังสีโกศัย                          กรรมการ 

       16.4 นายฟาคูรอซี โตะซา                                กรรมการและเลขานุการ 

 16.5 นายนิมันโซ ยีดะ                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่ดงันี ้

(1.) จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับสนับสนุนการจัดการแขงขันใหเพียงพอ เชน ขนสงนักกีฬา/ กรรมการ/  

เจาหนาท่ี จากท่ีพักไปสนามการแขงขัน/ขนกลับท่ีพักตลอดการแขงขัน 

(2.) จัดยานพาหนะสําหรับการเตรียมพรอมเพ่ือขนวัสดุอุปกรณการแขงขัน  

(3.) จัดหายานพาหนะสําหรับรับรองบุคคลสําคัญและนักกีฬา 

(4.) จัดเตรียมยานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายตอนรับ ท่ีพักและปฏิคมรวมท้ังสนับสนุนการ   

ปฏิบัติงานของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ หากมีการรองขอ 

(5.) ดําเนินการอ่ืนใดดานยานพาหนะและขนสงตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการ ใหการแขงขันฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคทุกประการ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

    

              ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2562 

 

 

 

      

     (ผูชวยศาสตราจารย จงรัก เข้ียวแกว) 

     เลขาธิการสมาคมกีฬาปนจักสีลัตแหงประเทศไทย 


