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กีฬา 9 ประเภท 
1. ฟุตบอล 
2. ฟุตซอล 
3. บาสเกตบอล 
4. แชร์บอล 
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6. ตะกร้อ 
7. เปตอง 
8. มวยสากลสมคัรเล่น 
9. กรีฑา 

ประเภทกีฬา รางวลั โรงเรียน 
ฟุตบอล 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนขขุนัธร์าษฎร์บ ารุง 
ฟุตบอล 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
ฟุตบอล 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนขขุนัธร์าษฎร์บ ารุง 
ฟุตซอล 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัหลวงวทิยา 
ฟุตซอล 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัหลวงวทิยา 
ฟุตซอล 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธ์ิชยั 
บาสเกตบอล ทีมชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
บาสเกตบอล ทีมหญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
แชร์บอล ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
แชร์บอล หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วอลเลยบ์อล 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
วอลเลยบ์อล 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวลัลภราษฎร์บ ารุง 
วอลเลยบ์อล 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
วอลเลยบ์อล 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดับูรพา 
วอลเลยบ์อล 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 



วอลเลยบ์อล 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนขขุนัธร์าษฎร์บ ารุง 
ตระกร้อ 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัม่วงเปสิทธิวทิยา 
ตระกร้อ 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
ตระกร้อ 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
ตระกร้อ 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
ตระกร้อ 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวทิยาวดัไชยา

ติการาม 
เปตองเด่ียว 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนเจา้คุณปริยตัิมุนีวทิยา 
เปตองเด่ียว 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
เปตองเด่ียว 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทราม 
เปตองเด่ียว 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนเจา้คุณปริยตัิมุนีวทิยา 
เปตองเด่ียว 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทราม 
เปตองเด่ียว 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมธัยมศึกษาวดัปัทมากร 
เปตองทีม 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัสุทธจินดา 
เปตองทีม 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดักลางโกสุม 
เปตองทีม 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัสุทธจินดา 
เปตองทีม 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดับูรพา 
เปตองทีม 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัสุทธจินดา 
เปตองทีม 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัสุทธจินดา 
กรีฑา 60 เมตร 10 ปี ชาย  ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 60 เมตร 10 ปี ชาย  รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 80 เมตร 10 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 80 เมตร 10 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 100 เมตร 10 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 100 เมตร 10 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 200 เมตร 10 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
กรีฑา 200 เมตร 10 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร10 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร10 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัป่านาเชือก 
วิง่ผลดั 60 เมตร 10 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 60 เมตร 10 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 



วิง่ผลดั 80 เมตร 10 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 80 เมตร 10 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 10 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 10 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดักลางโกสุม 
วิง่ 200 เมตร 10 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 10 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร10 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร10 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัป่านาเชือก 
วิง่ผลดั 80 เมตร 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 80 เมตร 12 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 100 เมตร 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 100 เมตร 12 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 200 เมตร 12 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร12 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร12 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 12 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดักลางโกสุม 
วิง่ผลดั 80 เมตร 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 80 เมตร 12 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 12 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดักลางโกสุม 

วิง่ผลดั 4x100 เมตร12 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั 4x100 เมตร12 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดักลางโกสุม 
วิง่ 100 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 100 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพุธาราม 
วิง่ 200 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ 
วิง่ 400 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพุธาราม 
วิง่ 400 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพุธาราม 
วิง่ 800 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพุธาราม 



วิง่ 800 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่1500 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปิยศึกษา 
วิง่1500 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
วิง่ 4x100 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัป่านาเชือก 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 15 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 100 เมตร 15 ปีหญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 200 เมตร 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ 400 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 400 เมตร 15 ปีหญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 800 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 800 เมตร 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่1500 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่1500 เมตร 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 15 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 15ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
วิง่ 100 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 100 เมตร 18ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ 200 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 200 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ 400 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 400 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ 800 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 800 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมูลนิธิสุดีวทิยา 
วิง่1500 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมูลนิธิสุดีวทิยา 
วิง่1500 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 



วิง่ผลดั  4x100 เมตร 18 ปี  ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 18 ปี ชาย ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีธรรมวทิยา 
วิง่ 100 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่ 100 เมตร 18ปีหญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 200 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่ 200 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 400 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่ 400 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่ 800 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ 800 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่1500 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวทิยา 
วิง่1500 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวทิยา 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x100 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 18 ปี หญิง ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม 
วิง่ผลดั  4x400 เมตร 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัจนัทาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มวยสากลสมคัรเล่น 38 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
มวยสากลสมคัรเล่น 40 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 40 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนอุบลวทิยากร 
มวยสากลสมคัรเล่น 42 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปุญญสารวดัศรีโพธ์ิชยั 
มวยสากลสมคัรเล่น 42 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 45 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปุญญสารวดัศรีโพธ์ิชยั 
มวยสากลสมคัรเล่น 45 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 48 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ 
มวยสากลสมคัรเล่น 48 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปุญญสารวดัศรีโพธ์ิชยั 
มวยสากลสมคัรเล่น 51 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 51 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
มวยสากลสมคัรเล่น 54 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนปุญญสารวดัศรีโพธ์ิชยั 
มวยสากลสมคัรเล่น 54 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 57 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัศรีจนัทร์ 
มวยสากลสมคัรเล่น 57 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 60 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 60 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนมหาพทุธาราม 
มวยสากลสมคัรเล่น 64 กก ชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง 
มวยสากลสมคัรเล่น 64 กก รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนอุบลวทิยากร 
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(นายสนัทดั  สุมนเมธี) 
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