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เรื่อง ขออนุญาตนักกีฬาวอลเลย์บอลในสังกัดเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักกีฬาคัดเลือกตัว จำนวน 1 ชุด 

ด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มีกำหนดส่งนักกีฬาชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21  
(21st Asian Men's U20 Volleyball Championship) (Qualification Tournament for FIVB Volleyball 
Men’s U21 World Championship 2023) ระหว ่างว ันท ี ่  22-29 ส ิงหาคม 2565 ณ เม ืองร ิฟฟา 
ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้านการปฏิบัติ ในวันที่  
13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

ในการนี้ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงขออนุญาตให้ นักกีฬาในสังกัดของ
ท่าน รายชื ่อตามเอกสารแนบ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา  
ทั้งนี้ ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 09:00 น. และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ติดตามข้ึนไปดูการคัดเลือกตัวเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

เรืออากาศเอก 
(จักรสุวรรณ โตเจริญ) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
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เรื่อง ขออนุญาตนักกีฬาวอลเลย์บอลในสังกัดเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักกีฬาคัดเลือกตัว จำนวน 1 ชุด 

ด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มีกำหนดส่งนักกีฬาชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21  
(21st Asian Men's U20 Volleyball Championship) (Qualification Tournament for FIVB Volleyball 
Men’s U21 World Championship 2023) ระหว ่างว ันท ี ่  22-29 ส ิงหาคม 2565 ณ เม ืองร ิฟฟา 
ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้านการปฏิบัติ ในวันที่  
13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

ในการนี้ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงขออนุญาตให้ นักกีฬาในสังกัดของ
ท่าน รายชื ่อตามเอกสารแนบ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา  
ทั้งนี้ ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 09:00 น. และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ติดตามข้ึนไปดูการคัดเลือกตัวเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

เรืออากาศเอก 
(จักรสุวรรณ โตเจริญ) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
 

 
 



ล ำดับท่ี โรงเรียน ต ำแหน่งท่ีเล่น

1** นำย ภำณุพงศ์ ค ำภูมี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย MB (บอลเร็ว)

2 นำย พสิษฐ์ สุแก้ว มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย OP (บีหลัง)

3 นำย สุวิทย์ อำบูบำก้ำ โซว์ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย OS (หัวเสำ)

4 นำย วุฒิชัย มำลำ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย OS (หัวเสำ)

5** นำย ภูติดล ทำกำบุตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี L (ตัวรับอิสระ)

6 นำย เบนฮิล โอนัวฮำ โรงเรียนกศน.อ ำเภอล ำลูกกำ OS (หัวเสำ)

7 นำย ณรงค์ ก ำชุน โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี S (ตัวเซต)

8 นำย ธนกฤต ประเสริฐ โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี MB (บอลเร็ว)

9 นำย ยศภัทธ์ ศุภษร โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ6 L (ตัวรับอิสระ)

10 นำย สรชัช โฉมเฉลำ โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ6 OS (หัวเสำ)

11** นำย สัตตยำ วะดีศิริศักด์ิ โรงเรียนกีฬำสุพรรณบุรี OS (หัวเสำ)

12 นำย ธีระวัช งำมพร้อม โรงเรียนกีฬำสุพรรณบุรี MB (บอลเร็ว)

13 นำย กฤษฏิกร บุญสุข โรงเรียนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก S (ตัวเซต)

14 นำย อัครชัย แก้วน  ำอ่ำง โรงเรียนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก OS (หัวเสำ)

15 นำย เตรียมศักด์ิ พรหมรี โรงเรียนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด MB (บอลเร็ว)

16 นำย ปิยนันท์ ธุระท ำ โรงเรียนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด MB (บอลเร็ว)

17 นำย ณรำธร เมืองโคตร โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ L (ตัวรับอิสระ)

18 นำย อภิชำติ สุดรัมย์ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ MB (บอลเร็ว)

19 นำย จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ MB (บอลเร็ว)

20** นำย กิตติพงษ์ สังข์ศักด์ิ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ OS (หัวเสำ)

21 นำย ปรำโมทย์ ยศสันเทียะ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ S (ตัวเซต)

22 นำย สุทธิภัทร เสตำ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ OP (บีหลัง)

23 นำย ภำนุพงษ์ ค ำเวียง โรงเรียนชุมแพศึกษำ MB (บอลเร็ว)

24 นำย ธนบดี พลเสนำ โรงเรียนเทศบำล 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) S (ตัวเซต)

25 นำย จักรพันธ์ นำควิเศษ โรงเรียนเมืองพลพิทยำคม OS (หัวเสำ)

26 นำย ชุติพงศ์ ม่วงเก่ำ โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม MB (บอลเร็ว)

27 นำย อภิชำติ มณีขวัญ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม S (ตัวเซต)

28 นำย สุทัศน์ เหมือยไธสงค์ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม L (ตัวรับอิสระ)

29 นำย ไพฑูรย์  พละเดช โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม OS (หัวเสำ)

30 นำย อิศเรศ พลอินทร์ โรงเรียนสุคีรินวิทยำ OP (บีหลัง)

หมำยเหตุ : เคร่ืองหมำย ** หลังหมำยเลขล ำดับท่ี เป็นผู้เล่นท่ีมำจำก ชุดทีมชำติ U19 

รายช่ือนักกีฬาชายท่ีผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร

รุ่นอายุต่่ากว่า 20 ปี

ช่ือ-นำมสกุล




