
 
ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้เรื่องกติกากีฬากระโดดน้ำ ประจำปี 2564 

ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2564 การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล 13/08/2021 14/08/2021 15/08/2021 
1 นายสิชล  เชี่ยนมั่น       
2 นายอำพล  ชาวงศกร       
3 นางสาวอธิชา  คุณเฉย       
4 นายวรพจน์  ศรีเงิน       
5 นางสาวเจนจิรา  ราชสีเมือง       
6 นายทรงทรรศน์  จินาพงศ์       
7 นายศุภกร  ชงัดเวช       
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดลฤทัย  แก้วพวง       
9 นายเมธาวุฒิ  วิลเลี่ยมส ์       
10 นายกัมปนาท  พาสุวรรณ       
11 นางรวีนิภา   รักไทย       
12 นายชนิสร  ทศกิจ       
13 พ.จ.อ.ฤทธิชัย   ศิริบูรณ์       
14 นายศุภสิทธิ์  นาคแจ้ง       
15 นางสาวเมธินี  วัฒนโรจนาพร       
16 นางสาวพิชชาภา  คนธสิงห์       
17 นางสาวมิญช์ณิชา  ยารสเอก       
18 นางสาวกัณฐมณี  ทองคำมา       
19 นางสาวชนิภา  เอ้ียวน้าว       
20 นายชยางกูร  ชูธรรมธัช       
21 นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์       
22 นางสาวแพรวา  วาสนาพิทักษ์       
23 นางสาวสุนิศา  โยธารส       
24 นายวริทธิ์  เดชวิจารณ์กิจ       



25 นายนนทกร  จิรายุภาพงศ์       
26 นายอนุกูล  อริยวงศานุกูล       
27 นางสาวสินิญาพร  สิโรตม์พิพัฒ       
28 นางสาวสิริพร  แสงสัมฤทธิ์ผล       
29 นายพิระนันท์  นาคศรี       
30 นายณัฐพล  สุระกำพลธร       
31 นายมังกร  วินทะไชย       
32 นางสาวอรวรา  ยะดอนใจ       
33 นายชัยพร เอกชัย       
34 นายณัฐพล เกษโกศล       
35 นายภาณุพงษ์ จำปา       
36 นางสาวฐิติพันธุ์ พิมคีรี       
37 นายกฤตเมธ ศรีเมือง       
38 ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยทิพย์ ชาญสมร       
39 นายนทภพ   นั ศิริบูรณ์       
40 นายสมชาย    รอดชนะ       
41 นางสาวณิช อาษาพนม       
42 นายทศพร ทองทา       
43 นายธาวิน บัวศิริ       
44 พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ ์       
45 นางสาวชญานิศ   ชลสวัสดิ ์       
46 นายสราวุฒิ ไชยโคตร       
47 นางสาวรวิษา เปลี่ยนเที่ยงธรรม       
48 ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ เสพสุข       
49 จ.อ.กฤตนัย งามขำ       
50 พ.จ.อ.ณัฐนนท์   ชำนาญกุล       
51 จ.อ.จักรกฤษณ์ พลนิกร       
52 จ.อ.จิระพงษ์ ตันชุมพร       
53 ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง       
54 นางสาวนิตยา ประคองชื่อ       
55 ว่าที่ร้อยเอก ปรีชา กลมเกลียวญาติ       
56 นายพงศ์ชยนต์ อุบลวัตร       
57 นางเพ็ญศิริ ช่วงช ู       
58 นายสังวาลย์ เฟ่ืองดี       



59 จ.อ.ชัยชนก ศรีฟ้า       
60 จ.อ.เจตนิพิฐ มีเงิน       
61 นายกนกพล อรรคสีวร       
62 นางปวีณา เทียนจ่าง       
63 นายสุวิทย์ พุมนวล       
64 นายธนะศักดิ์ สิริแสง       
65 ว่าที ่ร.ต. หญิง พิชญาภัค แสงโนรี       
66 นายยัมเซรซา มานาอาซา       
67 นางสาวศุภิสรา ไพบูลย์       
68 นายทิชานนท์  แคว้นไธสง       
69 นายศุภวิชญ์ สมบุตร       
70 นายพงษ์ศักดิ์ ตันติวุฒิกุล       
71 นางสาวปุญพิชชา อำนวย       
72 นางสาวณัฐนิชา เทียนดำ       
73 นางสาววรรณิดา แสงแก้ว       
74 นางสาวกมลวรรณ ศิริล้วน       
75 นางสาวสิริวุฒิพร นัยสวัสดิ ์       
76 นางสาวจารุภา บุรารักษาเกียรติ       
77 นายจีระยุ โพธิ์คำ       
78 นายวรายุทธ เสือสวย       
79 นายประสิทธิ์ คำแพง       
80 นายธวัชชัย บุญทวี        
81 นายจิตรภานุ โทสมบูรณ์       
82 นายธรากร สุขไทย       
83 น.สกรรณสิรา แสงฉาย       
84 นายรัฐพล จันทร์นิยม       
85 นายกฤตนันท์ นาคะเวช       
86 นางสาววิภาวรรณ แดงน้อย       
87 นางสาวจิราภรณ์ ทศภา       
88 นายไชยนาท สีขจร       
89 นางสาวสิริมา   นิลนก       
90 นายพัฒน์พล เพ็ชรพูน       
91 นายจิตติ ชนะฤทธิชัย       
92 นางสาวปิยนุช ดีนทอง       



93 นายศรมณ ศรมณี       
94 นางสาวธนภรณ์ สุนนานนท์       
95 นายเติมเพชร สุขคณาภิบาล       

 

* หมายเหตุ 

1. เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สมาคมฯ จึงพิจารณาตามจุดประสงค์ของการสมัครโดยเน้นไปที่

การขยายฐาน จำนวน 95 คน จาก 130 คน 

2. ผู้ที่มีรายชื่อปรากฎบนประกาศกรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือรายงานตัวก่อนเข้าร่วมสัมมนาทุกวัน ดังนี้ 

ช่วงเช้า ต้ังแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.  

ช่วงบ่าย ต้ังแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.  

**กรุณาลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม Zoom และลงทะเบียนรายงานตัวด้วยชื่อ-สกุลจริงเท่านั้น 

 
3. ทั้งนี ้ผู ้ที ่เข้าร่วมสัมมนาครบ 3 วัน และตามระยะเวลาที่กำหนด (15-18 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องเปิดกล้องแสดงตัว

ตลอดเวลา) จะได้รับใบประกาศนียบัตรและของท่ีระลึกจากสมาคมฯ 

4. หากท่านมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

 นายสรีรพัฒน์ พิมสามสี  โทร. 098-256-9638 

 นางสาวสุฬินฌา บูรณพล   โทร. 098-824-8434 

 คุณโอ    โทร. 094-457-9499 

 คุณอิ๋ว    โทร. 096-926-6817 

 นางสาวศริิรัตน์ คำมา   โทร. 0659-946-3542 

 

   ประกาศ ณ วันที่          สิงหาคม  2564  

 

   (นางสาวศุภลักษณ์  อินทรพิชัย) 

   เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 



ตารางและกำหนดการ 

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกตกิากีฬากระโดดน้ำ 

สมาคมกฬีาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 

วันที่/เวลา 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

พักเที่ยง 

13.00 – 13.30 น. 13.30 – 17.00 น. 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

- ลงทะเบียนและรายงานตัว 

 
Meeting ID: 848 8069 4625 

Passcode: Tsa 

บรรยาย 
ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามในกีฬา และ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(โดย นายอนุสรณ์ นอิิ  
นายนพเกล้า นติยา  
นายเอธัส ทองดี  

เจ้าหน้าที่วิชาการสารตอ้งห้ามฯ  
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย) 

- รายงานตัว 

บรรยาย 
- ความเป็นมากีฬากระโดดน้ำ (15 นาที)) 

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวเลขท่า
ของการกระโดดน้ำ 
2. กติกาทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขัน 

(โดย นายสรีรพัฒน์  พมิสามส ี
ผู้ตัดสินกฬีากระโดดนำ้ระดบันานาชาติ  

และนายสุชาต ิ พิช ิ
อดีตนกักีฬากระโดดน้ำโอลมิปิกเกมส ์1996,2000,2004) 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 

- ลงทะเบียนและรายงานตัว 

 
Meeting ID: 830 7659 5688 

Passcode: Tsa 

บรรยาย 
3. การแข่งขัน 
4. รูปแบบการแข่งขัน 
5. ข้ันตอนในการแข่งขัน 

(โดย นายสรีรพัฒน์  พมิสามส ี
ผู้ตัดสินกฬีากระโดดนำ้ระดบันานาชาติ  

และนายสุชาต ิ พิช ิ
อดีตนกักีฬากระโดดน้ำโอลมิปิกเกมส ์1996,2000,2004) 

- รายงานตัว 

บรรยาย 
6. บทบาทหน้าท่ีของผู้ตัดสินช้ีขาดและผู้ช่วยผู้
ตัดสินช้ีขาด 

(โดย นายสรีรพัฒน์  พมิสามส ี
ผู้ตัดสินกฬีากระโดดนำ้ระดบันานาชาติ  

และนายสุชาต ิ พิช ิ
อดีตนกักีฬากระโดดน้ำโอลมิปิกเกมส ์1996,2000,2004) 

วันอาทิตย์ท่ี 15 สิงหาคม 2564 

- ลงทะเบียนและรายงานตัว 

 
Meeting ID: 894 7450 6486 

Passcode: Tsa 

บรรยาย 
7. JUDGING การตดัสิน 
8. การปฏิบัติงานผูต้ัดสินช้ีขาด และการตัดสิน
ประเภทกระโดด คู ่

(โดย นายสรีรพัฒน์  พมิสามส ี
ผู้ตัดสินกฬีากระโดดนำ้ระดบันานาชาติ  

และนายสุชาต ิ พิช ิ
อดีตนกักีฬากระโดดน้ำโอลมิปิกเกมส ์1996,2000,2004) 

- รายงานตัว 

บรรยาย 
9. หน้าท่ีของเลขานุการ 
10. AGE GROUP RULES – DIVING 

กติกาตามกลุ่มอายุ – กระโดดน้ำ 
(โดย นายสรีรพัฒน์  พมิสามส ี

ผู้ตัดสินกฬีากระโดดนำ้ระดบันานาชาติ  
และนายสุชาต ิ พิช ิ

อดีตนกักีฬากระโดดน้ำโอลมิปิกเกมส ์1996,2000,2004) 

 


