
๑ 
สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียนระหว่างโรงเรียน  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒,๑๕  ปี   (ชาย-หญิง  รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
รายการแข่งขันวันที่  ๑  สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒  เริ่มเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  สนามกีฬาศรีนครล าดวน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 

............................................................................................................................. .... 
รายการ

ที ่
เพศ อายุ ระยะทาง ช่องว่ิงที่ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๐๐๑ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร ฟากมูล กร. หลวงพ่อโต ทักษิณ กร. วังหิน ๒ มิตรภาพ - - - คัดเลือก 

๐๐๒ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร ยางชุมน้อย ฟากมูล กร. สวนสมเด็จ ศรีล าดวน วังหิน ๑ พระธาตุฯ - - คัดเลือก 

๐๐๓ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร ศรีล าดวน ทักษิณ กร. หลวงพ่อโต ฟากมูล กร. วังหิน ๒ ยางชุมน้อย - - คัดเลือก 

๐๐๔ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร สวนสมเด็จ พระธาตุฯ วังหิน ๑ กลุ่มกลาง กร. ฟากมูล กร. - - - คัดเลือก 

๐๐๕ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร วังหิน ๒ หลวงพ่อโต พระธาตุฯ มิตรภาพ กร. ทักษิณ กร. - - - คัดเลือก 

๐๐๖ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร วังหิน ๑ ยางชุมน้อย ฟากมูล กร. สวนสมเด็จ ศรีล าดวน - - - คัดเลือก 

๐๐๗ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร ทักษิณ กร. หลวงพ่อโต วังหิน ๑ มิตรภาพ กร. ฟากมูล กร. วังหิน ๒ - - คัดเลือก 

๐๐๘ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร พระธาตุฯ ยางชุมน้อย ฟากมูล กร. สวนสมเด็จ ศรีล าดวน กลาง กร. วังหิน ๑ - คัดเลือก 

๐๐๙ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร หลวงพ่อโต มิตรภาพ กร. สวนสมเด็จ วังหิน ๒ พระธาตุฯ ทักษิณ กร. - - คัดเลือก 

๐๑๐ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร วังหิน ๑ ฟากมูล กร. สวนสมเด็จ ศรีล าดวน น้ าเกลี้ยง - - - คัดเลือก 

๐๑๑ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร ทักษิณ กร. หลวงพอ่โต วังหิน ๑ สวนสมเด็จ ฟากมูล กร. พระธาตุฯ - - คัดเลือก 

๐๑๒ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร วังหิน ๒ มิตรภาพ กร. ยางชุมน้อย น้ าเกลี้ยง กลาง กร. สวนสมเด็จ ฟากมูล กร. - คัดเลือก 

๐๑๓ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร วังหิน ๒ มิตรภาพ ราชประชาฯ ยางชุมน้อย ฟากมูล กร. น้ าเกลี้ยง -  คัดเลือก 

๐๑๔ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร ศรีล าดวน วังหิน ๑ น้ าเกลี้ยง อนุบาล กร. - - - - คัดเลือก 

๐๑๕ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร วังหิน ๒ ทักษิณ กร. ราชประชาฯ ยางชุมน้อย ฟากมูล กร. - - - คัดเลือก 

๐๑๖ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร วังหิน ๑ ศรีล าดวน น้ าเกลี้ยง กลาง กร. พระธาตุฯ - - - คัดเลือก 

๐๑๗ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๒๐๐ เมตร วังหิน ๒ มิตรภาพ กร. ราชประชาฯ ยางชุมน้อย น้ าเกลี้ยง - - - คัดเลือก 

๐๑๘ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๒๐๐ เมตร วังหิน ๑ ศรีล าดวน ฟากมูล กร. กลาง กร. พระธาตุฯ - - - คัดเลือก 



๒ 
 

รายการ
ที ่

เพศ อายุ ระยะทาง ช่องว่ิงที่ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๐๑๙ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๐ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๖๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๑ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๒ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๘๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๓ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๔ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๕ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๖ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๗ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๒๐๐ เมตร         ชิงชนะเลิศ 

๐๒๘ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๒๐๐ เมตร ทักษิณ กร. มิตรภาพ กร. ราชประชาฯ ยางชุมน้อย ศรีล าดวน กลาง กร. วังหิน ๑ พระธาต ุ ชิงชนะเลิศ 

๐๒๙ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๔๐๐ เมตร ศรีล าดวน หลวงพ่อโต มิตรภาพ สวนสมเด็จ ยางชุมน้อย น้ าเกลี้ยง วังหิน๑ กลาง กร. ชิงชนะเลิศ 

๐๓๐ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๔๐๐ เมตร หลวงพ่อโต ยางชุมน้อย ราชประชาฯ ศรีล าดวน กลุ่มกลาง กร. วังหิน ๑ พระธาตุฯ - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๑ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๘๐๐ เมตร ศรีล าดวน หลวงพ่อโต ราชประชาฯ ยางชุมน้อย กลุ่มมติรภาพ วังหิน ๑ อนุบาล กร. - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๒ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๘๐๐ เมตร หลวงพ่อโต ยางชุมน้อย ราชประชาฯ กันทรารมย ์ - - - - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๓ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หลวงพ่อโต บูรพาโนนคณู มิตรภาพ ราชประชาฯ ยางชุมน้อย วังหิน๑ อนุบาล กร. - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๔ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หลวงพ่อโต มิตรภาพ กร. ราชประชาฯ ยางชุมน้อย วังหิน ๑ อนุบาล กร.  - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๕ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๔X๑๐๐ เมตร ทักษิณ กร. วังหิน ๑ ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ พระธาตุฯ   - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๖ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๔X๑๐๐ เมตร ทักษิณ กร. หลวงพ่อโต น้ าเกลี้ยง ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ วังหิน ๑ กลาง กร. พระธาตุฯ ชิงชนะเลิศ 

๐๓๗ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๔X๑๐๐ เมตร หลวงพ่อโต มิตรภาพ กร. สวนสมเด็จฯ ยางชุมน้อย ศรีล าดวน อนุบาล กร. พระธาตุฯ. - ชิงชนะเลิศ 

๐๓๘ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๔X๑๐๐ เมตร หลวงพ่อโต มิตรภาพ กร. ราชประชาฯ ยางชุมน้อย กลุ่มกลาง กร. พระธาตุฯ. - - ชิงชนะเลิศ 

             



 
๓ 

 

 

 
๐๓๙ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๕X๘๐ เมตร ทักษิณ กร. หลวงพ่อโต วังหิน ๑ ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ ศรีล าดวน พระธาตุฯ - ชิงชนะเลิศ 

๐๔๐ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๕X๘๐ เมตร ศรีล าดวน ทักษิณ กร. หลวงพ่อโต น้ าเกลี้ยง วังหิน ๑ ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ กลาง กร. ชิงชนะเลิศ 

๐๔๑ ชาย ๑๕ ปี วิ่ง ๔X๔๐๐ เมตร หลวงพ่อโต สวนสมเด็จฯ ยางชุมน้อย กลุ่มกลาง กร. พระธาตุฯ - .- - ชิงชนะเลิศ 

๐๔๒ หญิง ๑๕ ปี วิ่ง ๔X๔๐๐ เมตร หลวงพ่อโต เมืองศรีล าดวน ราชประชาฯ ยางชุมน้อย กลุ่มกลาง กร. พระธาตุฯ. อนุบาล กร. - ชิงชนะเลิศ 

๐๔๓ ชาย ๑๒ ปี วิ่ง ๘X๕๐ เมตร หลวงพ่อโต ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ ศรีล าดวน พระธาตุฯ - - - ชิงชนะเลิศ 

๐๔๔ หญิง ๑๒ ปี วิ่ง ๘X๕๐ เมตร น้ าเกลี้ยง หลวงพ่อโต วังหิน ๑ ยางชุมน้อย สวนสมเด็จ ศรีล าดวน พระธาตุฯ - ชิงชนะเลิศ 

             

             

             

             

             

 
หมายเหตุ 

๑. ให้นักกีฬาไปถึงสนามแข่งขันในวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๒. ทุกทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องมาเข้าแถวหน้าสนามศรีนครล าดวนโดยพร้อมเพรียงกันและแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมในการแข่งขันกรีฑานักเรียน  

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
๓. ฝากโค้ช/ผู้ฝึกสอนได้ก ากับดูแลเรื่องความสะอาดในบริเวณสนามศรีนครล าดวนให้เรียบร้อยด้วย/เนื่องจากต้องใช้แข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒ 
๔. ทุกทีมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยให้ส่งเพ่ิมเติมที่โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา/หรือน ามาส่งก่อนแข่งขันในวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โทร.๐๙๓-๔๐๘๓๔๔๕ 

 
 

 



๔ 
 

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระหว่างโรงเรียน  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ และ ๑๕ ปี (ประเภทลาน ชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

แข่งขันวันที่  ๑  สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒   ณ  สนามกีฬาศรีนครล าดวน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 
.......................................................................... ....................................................... 

ราย 
การที่ 

เพศ อายุ ประเภท จ านวนทีมที่ส่งแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๐๐๑ ชาย ๑๒ ปี วิ่งกระโดดไกล เมืองหลวงพ่อโต วังหิน ๑ เมืองสวนสมเด็จ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ชิงชนะเลิศ 

๐๐๒ หญิง ๑๒ ปี วิ่งกระโดดไกล กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต กลุ่มวังหิน ๑ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ชิงชนะเลิศ 

๐๐๓ ชาย ๑๒ ปี วิ่งกระโดดสูง เมืองหลวงพ่อโต เมืองสวนสมเด็จ - - ชิงชนะเลิศ 

๐๐๔ หญิง ๑๒ ปี วิ่งกระโดดสูง เมืองหลวงพ่อโต เมืองสวนสมเด็จ - - ชิงชนะเลิศ 

๐๐๕ ชาย ๑๕ ปี วิ่งกระโดดไกล กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์ กลุ่มกลางกันทรารมย ์ - ชิงชนะเลิศ 

๐๐๖ หญิง ๑๕ ปี วิ่งกระโดดไกล กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์ กลุ่มกลางกันทรารมย ์ - ชิงชนะเลิศ 

๐๐๗ ชาย ๑๕ ปี วิ่งกระโดดสูง เมืองหลวงพ่อโต - - - เป็นตัวแทน 

๐๐๘ หญิง ๑๕ ปี วิ่งกระโดดสูง เมืองหลวงพ่อโต - - - เป็นตัวแทน 

๐๐๙ ชาย ๑๕ ปี ทุ่มน้ าหนัก เมืองพระธาตเุรืองรอง 
(รร.หนองโนวิทยา) 

กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

- ชิงชนะเลิศ 

๐๑๐ หญิง ๑๕ ปี ทุ่มน้ าหนัก เมืองพระธาตเุรืองรอง 
(รร.หนองโนวิทยา) 

กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

- ชิงชนะเลิศ 

๐๑๑ ชาย ๑๕ ปี ขว้างจักร เมืองพระธาตเุรืองรอง 
(รร.หนองโนวิทยา) 

กลุ่มเมืองศรีล าดวน 
(รร.ตะดอบวิทยา) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

มิตรภาพกันทรารมย ์ ชิงชนะเลิศ 

๐๑๒ หญิง ๑๕ ปี ขว้างจักร เมืองพระธาตเุรืองรอง 
(รร.หนองโนวิทยา) 

กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

กลุ่มเมืองศรีล าดวน 
(รร.ตะดอบวิทยา) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

ชิงชนะเลิศ 

๐๑๓ ชาย ๑๕ ปี พุ่งแหลน เมืองพระธาตเุรืองรอง 
(รร.หนองโนวทิยา) 

กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

กลุ่มเมืองศรีล าดวน 
(รร.ตะดอบวิทยา) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

ชิงชนะเลิศ 



 

๕ 

 
ราย 
การที่ 

เพศ อายุ ประเภท จ านวนทีมที่ส่งแข่งขัน หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๐๑๔ หญิง ๑๕ ปี พุ่งแหลน เมืองพระธาตเุรืองรอง 

(รร.หนองโนวิทยา) 
กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

วังหิน ๑ 
(รร.บ้านหัววัวหนองนารี) 

เมืองศรีล าดวน ชิงชนะเลิศ 

๐๑๕ ชาย ๑๕ ปี เขย่งก้าวกระโดด กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

   เป็นตัวแทน 

๐๑๖ หญิง ๑๕ ปี เขย่งก้าวกระโดด กลุ่มมติรภาพกันทรารมย ์
(รร.บ้านหนองกก) 

   เป็นตัวแทน 

         

         

         

         

         

         

         

 
หมายเหตุ 

๕. ให้นักกีฬาไปถึงสนามแข่งขันในวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๖. ทุกทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องมาเข้าแถวหน้าสนามศรีนครล าดวนโดยพร้อมเพรียงกันและแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมในการแข่งขันกรีฑานักเรียน  

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
๗. ฝากโค้ช/ผู้ฝึกสอนได้ก ากับดูแลเรื่องความสะอาดในบริเวณสนามศรีนครล าดวนให้เรียบร้อยด้วย/เนื่องจากต้องใช้แข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒ 
๘. ทุกทีมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยให้ส่งเพ่ิมเติมที่โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา/หรือน ามาส่งก่อนแข่งขันในวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โทร.๐๙๓-๔๐๘๓๔๔๕ 

 



 

สูจิบัตรการแข่งขันคัดเลอืกกรีฑานักเรียนระหว่างโรงเรียน   
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ และ ๑๕ ปี  (ชาย-หญิง) 

(ประเภทลู่-ลาน  รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ) 

จัดการแข่งขันโดย... 
๑. กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง 
๒. กลุม่เมืองหลวงพ่อโต 
๓. กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ 
๔. กลุ่มเมืองศรีล าดวน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
แข่งขันวันที่  ๑  สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒   ณ  สนามกีฬาศรีนครล าดวน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 


