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8 มิถุนายน 2565 

เรื่อง ขออนุญาตนักกีฬาวอลเลย์บอลในสังกัดเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักกีฬาคัดเลือกตัว จำนวน 1 ชุด 

ด้วย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มีกำหนดส่งนักกีฬาชายทีมชาติไทย  
รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 14 รุ่นอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี (14th Asian Men's U18 Volleyball Championship) (Qualification Tournament for 
FIVB Volleyball Men’s U19 World Championship 2023) ระหว่างว ันที ่ 15-22 สิงหาคม 2565  
ณ เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้าน
การปฏิบัติ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

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 ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน/ต้นสังกัด ต ำแหน่ง
1 นำย จิรำคม  ทองเกิน โรงเรียน อบจ. เลย๑ OP (บีหลัง)
2 นำย ณัฐดนัย  ไม้งำม โรงเรียนกีฬำ อบจ. ร้อยเอ็ด OP (บีหลัง)
3 นำย สัมพันธ์  เหล็กไหล โรงเรียนกีฬำ อบจ.ร้อยเอ็ด OS (หัวเสำ)

4 นำย อนุพงศ์  จันทร์ทรัพย์ โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี S (ตัวเซต)

5 นำย วชิรวิทย์  เสนครำม โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี OS (หัวเสำ)

6 นำย ธนพล  บุญนอก โรงเรียนกีฬำเทศบำลนครแม่สอด MB (บอลเร็ว)

7 นำย ธนัญกรณ์  เกษมสิทธ์ิวสุ โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 OS (หัวเสำ)

8 นำย สรชัช  โฉมเฉลำ โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 OS (หัวเสำ)

9 นำย อิทธินนท์  ม่ังมำ โรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 MB (บอลเร็ว)

10 นำย คริสโตเฟอร์อำสิ  อุปค ำ โรงเรียนขำมทะเลสอ OP (บีหลัง)

11 นำย ทีปกร  วีระวงศ์ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ S (ตัวเซต)

12 นำย อภิสิทธ์ิ  ว่ำมำ โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ OS (หัวเสำ)

13 นำย คฑำวุธ  สอนสกุล โรงเรียนชุมแพศึกษำ L (ตัวรับอิสระ)

14 นำย ลลิตภัทร  ทับทิมทอง โรงเรียนชุมแพศึกษำ MB (บอลเร็ว)

15 นำย อนันดำ  กล่ินหอม โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม OS (หัวเสำ)

16 นำย กิตติพงศ์  จ๋ำยเจริญ โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม OS (หัวเสำ)

17 นำย เกียรติภูมิ  รำมสิน โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม OP (บีหลัง)

18 นำย อธินันท์  จันทร์กระจ่ำง โรงเรียนเทศบำล ๑ (เย่ียมเกษสุวรรณ) MB (บอลเร็ว)

19 นำย กฤษณะ  ชัยสงค์ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม L (ตัวรับอิสระ)

20 นำย ทักษิณ  สะตะ โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม MB (บอลเร็ว)

21 นำย มงคลชัย  สุดน้อย โรงเรียนพล S (ตัวเซต)

22 นำย นฤนำท  เปรมฤดีชัยศักด์ิ โรงเรียนเพชรวิทยำคำร S (ตัวเซต)

23 นำย คฑำวุธ ทัพพรมรำช โรงเรียนเพชรวิทยำคำร L (ตัวรับอิสระ)

24 นำย กิตตินันท์  ผลพิกุล โรงเรียนเพชรวิทยำคำร MB (บอลเร็ว)

25 นำย จักรกฤษณ์  มูลเต็ก โรงเรียนเมืองพลวิทยำ MB (บอลเร็ว)

26 นำย สมคิด  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนเมืองพลวิทยำคม L (ตัวรับอิสระ)

27 นำย ชัชนรินทร์  พจมีศักด์ิ โรงเรียนวำปีปทุม OS (หัวเสำ)

28 นำย จิรำยุ  นำชัยยำ โรงเรียนวำปีปทุม OS (หัวเสำ)

29 นำย สุรเดช  ปัญญำ โรงเรียนวำปีปทุม L (ตัวรับอิสระ)

30 นำย ระพีพัฒน์  มำลำ โรงเรียนวำปีปทุม MB (บอลเร็ว)

รายช่ือนักกีฬาชายท่ีผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร

รุ่นอายุต่่ากว่า 18 ปี



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน/ต้นสังกัด ต ำแหน่ง

รายช่ือนักกีฬาชายท่ีผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร

รุ่นอายุต่่ากว่า 18 ปี

31 นำย ขจรศักด์ิ  พูลศิลป์ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม S (ตัวเซต)

32 นำย เฉลิมเดช  บุญรอด โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม OS (หัวเสำ)

33 นำย พีรนัย เทพโสดำ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม OP (บีหลัง)

34 นำย ธีรพัฒน์  นำคจันทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม MB (บอลเร็ว)

35 นำย จักรินทร์  จันทุมมำ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม MB (บอลเร็ว)

36 นำย เทพทัพ  อรรถสำร โรงเรียนสันติสุข OP (บีหลัง)




