
รายชือ่ทีมเข้ารว่มการแขง่ขนัวอลเลย์บอลชายหาด “ยโูร่เคก้” ไทยแลนด์ บชี วอลเลย์บอล 2016 
รุน่อาย ุ12 ป ี 
ทีมชาย      ทีมหญิง 
1. โรงเรียนประชาบ ารุง จ.กรุงเทพมหานคร  1. โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน จ.จันทบุรี 
2. โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม จ. นนทบุร ี  2. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ.ระยอง 
3. โรงเรียนโนนบ่อ จ.มหาสารคาม   3. โรงเรียนบุฉนวน จ.ชัยภูม ิ
4. โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ จ.บึงกาฬ  4. โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง จ.กาฬสิทธุ์ 
5. โรงเรียนวัดหนองหิน จ.ราชบุรี   5. โรงเรียนตลุงเหนือ จ.กาญจนบุรี 
6. โรงเรียนบ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี  6. โรงเรียนดงห้วยหลวง จ.เพชรบุรี 
7. โรงเรียนอนบุาลพฤษชาติ จ.สรุาษฎร์ธานี 7. โรงเรียนอนบุาลพฤษชาต ิจ.สรุาษฎร์ธานี 
8. โรงเรียนบ้านไสดง จ.สรุาษฎร์ธานี  8. โรงเรียนบ้านไสดง จ.สรุาษฎร์ธานี  

9. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จ.สุโขทัย   9. โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ จ.สุโขทัย 
10. โรงเรียนชุมชนบ้านจ าแป่ จ.แม่ฮ่องสอน 10.โรงเรียนดงขุย จ.สุโขทัย 
11. เจ้าภาพ     11. เจ้าภาพ 
12. เจ้าภาพ     12.  เจ้าภาพ 
 
รุน่อาย ุ14 ป ี
ทีมชาย      ทีมหญิง 
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุร ีจ.นนทบุร ี 1.  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนประชาบ ารุง จ.กรุงเทพมหานคร  2. โรงเรียนวิชูทิศ  จ.กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  จ.กาฬสินธุ์  3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ 
4. โรงเรียนเมืองพล จ.ขอนแก่น   4. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 
5. โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สพุรรณบุรี  5. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี 
6. โรงเรียนสระบุรีวิทยา จ.สระบุรี   6. โรงเรียนตลุงเหนือ จ.กาญจนบุรี  
7. โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  7. โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

8. โรงเรียนเดชะปัตตนยานกุลู จ.ปัตตานี 8. โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรค์   จ.ภเูก็ต 

9. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง  9. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ 
10. โรงเรียนชุมชนบ้านจ าแป่ จ.แม่ฮ่องสอน 10. โรงเรียนบ้านบางลาด จ.ก าแพงเพชร 
11. เจ้าภาพ     11. เจ้าภาพ 
12. เจ้าภาพ     12.  เจ้าภาพ 



รุน่อาย ุ16 ป ี 
ทีมชาย      ทีมหญิง 
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุร ีจ.นนทบุร ี 1.  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.จันทบุรี  2. โรงเรียนวิชูทิศ  จ.กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนเมืองพล จ.ขอนแก่น   3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ 
4. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ 4. โรงเรียนอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
5. โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท   5. โรงเรียนตลุงเหนือ จ.กาญจนบุรี 
6. โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 6. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี 
7. โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  7. โรงเรียน กระบรีุ จ.ระนอง 

8. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง   8. โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 
9. ก าลังท าการแข่งขัน    9. ก าลังท าการแข่งขัน 
10. ก าลังท าการแข่งขัน    10. ก าลังท าการแข่งขัน 
11. เจ้าภาพ     11. เจ้าภาพ 
12. เจ้าภาพ     12.  เจ้าภาพ 
 
รุน่อาย ุ18 ป ี
ทีมชาย      ทีมหญิง 
1. โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร 1. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุร ีจ.นนทบุร ี 2. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  จ.นนทบุร ี
3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ 3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จ.ขอนแก่น    
4. โรงเรียนอบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 4. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 
5. โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 5. โรงเรียนเบญจมอุทิศ จ.เพชรบุรี 
6. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  6. โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
7. โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  7. โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง 
8. โรงเรียน อบจ.สงขลา จ.สงขลา   8. โรงเรียน อบจ.สงขลา จ.สงขลา  
9. ก าลังท าการแข่งขัน    9. ก าลังท าการแข่งขัน 
10. ก าลังท าการแข่งขัน    10. ก าลังท าการแข่งขัน 
11. เจ้าภาพ     11. เจ้าภาพ 
12. เจ้าภาพ     12.  เจ้าภาพ 


