
 
 
 
 
 

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน  สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ประเภท  วอลเลย์บอลชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แข่งขันระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ สนามโรงยิมเนเซียมโรงเรียนสาธิตอนุบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

 
 

ด าเนินการจัดการแข่งขันโดย กลุม่เครือข่ายฯ อ าเภอยางชุมน้อย  
 

ผู้ประสานงาน  มือถือ    ๐๘๙ ๒๘๐ ๒๙๓๒,  ๐๙๐ ๒๗๘ ๓๗๕๘ 
 



 
 

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภท ทมีชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

แข่งขันวันที่ ๓๐ – ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ สนามโรงยิมเนเซียมโรงเรียนสาธิตอนุบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

 
การแบ่งสายแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภท ทีมชาย 

สาย A สาย B 
โรงเรียนบ้านตะดอบวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 โรงเรียนวังหิน ๑....................................... 

 
การแบ่งสายแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ประเภท ทีมชาย 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ร.ร.บ้านโนนจานอีลอก ร.ร.บ้านกล้วย ร.ร.อนุบาลพยุห์ ร.ร.บ้านดูนสิม 
ร.ร.บ้านหนองแวง(โนนคูณ) ร.ร.บ้านตะดอบ ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน ร.ร.บ้านหนองแวง(น้้าเกลี้ยง) 
   ร.ร.วังหิน๑........................... 
 
วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สาย อายุ รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
 ๐๘.๓๐ พิธีเปิดการแข่งขัน 

๑ ๐๘.๓๐ 
น.เป็น
ต้นไป 

ร.ร.บ้านหนองแลงระไง พบ ร.ร.อบ.พยุห์ B 12 แรก   
๒ ร.ร.อบ.วัดพระโต พบ ร.ร.วังหิน ๑............ B 12 แรก   
๓ ร.ร.ตะดอบวิทยา พบ ร.ร.อบ.ศรีสะเกษ A 12 แรก   
๔ ร.ร.บ้านหนองแลงระไง พบ ร.ร.อบ.วัดพระโต B 12 แรก   
๕ ร.ร.ตะดอบวิทยา พบ ร.ร.บ้านหนามแท่ง A 12 แรก   
๖ ร.ร.อบ.พยุห์  พบ ร.ร.วังหิน ๑............ B 12 แรก   
๗ ร.ร.อบ.ศรีสะเกษ  พบ ร.ร.บ้านหนามแท่ง A 12 แรก   
๘ ร.ร.บ้านหนองแลงระไง พบ ร.ร.วังหิน ๑........... B 12 แรก   
๙ ร.ร.อบ.พยุห์ พบ ร.ร.อบ.วัดพระโต B 12 แรก   

๑๐ ร.ร.บ้านดูนสิม พบ ร.ร.บ้านหนองแวง(น้้าเกลี้ยง) D 15 แรก   
๑๑ ร.ร.บ้านพิ์โนนจานอีลอก พบ ร.ร.บ้านหนองแวง

(โนนคูณ) 
A 15 แรก   

๑๒ ร.ร.บ้านกล้วย พบ ร.ร.ตะดอบวิทยา B 15 แรก   
๑๓ ร.ร.บ้านหนองแวง(น้้าเกลี้ยง) พบ ร.ร.วังหิน๑........ D 15 แรก   
๑๔ ร.ร.อบ.พยุห์ พบ ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน C 15 แรก   
๑๕ ร.ร.บ้านดูนสิม พบ ร.ร.วังหิน๑........ D 15 แรก   
 



 
 
 
 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
คู่ท่ี เวลา คู่แข่งขัน สาย อายุ รอบ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑๖ ๐๘.๓๐ 

น.เป็น
ต้นไป 

ที๑่สายA.................. พบ ที่๒สายB.......................  12 รองฯ   
๑๗ ที๒่สายA.................. พบ ที่๑สายB.......................  12 รองฯ   
๑๘ ที๑่สายA.................. พบ ที๒่สายB.......................  15 สอง   
๑๙ ที๑่สายC................... พบ ที๒่สายD......................  15 สอง   
๒๐ ที๒่สายA.................. พบ ที่๑สายB.......................  15 สอง   
๒๑ ที๒่สายC................... พบ ที่๑สายD......................  15 สอง   
๒๒ ผู้ชนะคู่ที๑่๘............  พบ ผู้ชนะคู่ที๑่๙..................  15 รองฯ   
๒๓ ชนะคู่ที่๒๐............  พบ ผู้ชนะคู่ที่๒๑..................  15 รองฯ   
๒๔ ชนะคู่ที่๑๖............  พบ ผู้ชนะคู่ที่๑๗..................  12 ชิงฯ   
๒๕ ชนะคู่ที่๒๒............  พบ ผู้ชนะคู่ที่๒๓..................  15 ชิงฯ   
 
 

 
 
 

ผู้ประสานงาน    
๑. นายชาติชาย    นามวงศ์   ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ 

          ประธานกลุ่มเครือข่ายฯอ้าเภอยางชุมน้อย 
    ,มือถือ   ๐๘๙ ๒๘๐ ๒๙๓๒ 

 
๒. นายเด่นชัย    เบญมาตย์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
   มือถือ     ๐๙๐ ๒๗๘ ๓๗๕๘ 
  


