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ประเภททมีหญงิ 
ที ่ ชื่อทีม  นักกีฬา นักกีฬา 
1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 1 สลิลดา  มุงคล สมิตรา ศรีมะโรงนาม 
2 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า สุจิณณา  เจิมพูล จิราภา  บุหนองขุ่น 
3 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 1 เจนจิรา  เกิดเทศ พัชราพร สีหะวงศ์ 
4 หนองเรือ  -  ชัยนาท วรางคณา โสกาลี สมฤดี    เกิดแก้ว 
5 โรงเรียนหนองเรีอวิทยา  1 ทันศนีย์   จงย่อกลาง ปัทมา  ค่าพาพงษ์ 
6 โรงเรียนหนองเรีอวิทยา  2 วิภาดา  เประกันยา เจนจิรา  วิจารณื 
7 โรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก 1 สุกัญญา    ผิวเนียน เพ็ญพักตร์   พรรณา 
8 โรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก 2 สุธิดา   พุกชื่น พรธิดา    พูลค่าหาญ 
9 เทศบาลเมืองภูเก็ต วรรณภาริน รอดช่วย ประกิตตา  บุญเรือง 
10 ภูเก็ต ชลธิชา   ทองแก้ว พัชราภรณ์  เพียรชอบธรม 
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ชญานิศ    ดงกระโทก ปัญญาพร  ดวดกระโทก 
12 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 2 สาวิตรี   สัวประโคน กมลรัตน์    สุพรหมอินทร์ 
13 เพชรบูรณ์ กัญจน์วลักญช์  ค่า ชุติภา   พูลเกิด 
14 ชมรมวอลเลย์บอลชายหาดชัยนาท  อุบลรัตน์   มีศรี ชลิตา   น่วมสกุลณี 
15 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 2 ศิริวรรณ   รอดเอียด อัญชิษา  พวงเพชร 
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด รุ่งกานดา ภูมมะรา เปมิกา     ผินสูงเนิน 
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ประเภททมีชาย 
ที่ ชื่อทีมชาย นักกีฬา นักกีฬา 
1 โรงเรียนชะอ่าคุณหญิงเนื่องบุรี 1 นายเมธินทร์   สาลิลา นายนันทิพัฒน์   ปัญญาสุวรรณศรี 
2 โรงเรียนชะอ่าคุณหญิงเนื่องบุรี 2 นายศุภศักดิ์   ดีเด่น นาย สายพิรุณ   รวยรุ่ง 
3 เพชรบรณ์ 1 นายภูธเนตร   ค่าเต้า นายศิวัช   จันทร์เม้า 
4 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า นายวิชญ   วิเศษการ นายอภิชาต     ทองหิน 
5 มรภ  นครสวรรค์ นายธีรศักดิ์   กองแก้ว นายเอกพงษ์       ประชุมชัย 
6 สุคิรินวิทยา  นาย ธนกร    จันทร์สีทอง นาย อัมรินทร์    หมีสา 
7 โรงเรียนปากช่อง นายกิตติภูมิ   รุจิสุข นายญาณกร    สังขกูล 
8 โรงเรียนนวมินทราขินูทิศ หอวัง

นนทบุรี 
นายคฑาวุฒิ กลีบแก้ว นายสรวิศ นวลอ่อน 

9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จันทบุรี นายพีรณัฐ   ถนอมวัฒน์ นายเรืองฤทธิ์    วิรมย์รัตน์ 
10 โรงเรียนทุ่งศุขลาวิทยา นายภูตะวัน    เสวตวงษ ์ นายนววิชญ์    ฟักเขียว 
11 ว.เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายพงศธร   ปั้นทอง นายธนวัฒน์   โพธิวงค์ 
12 เพชรบรณ์ 2 นายสุทธิกานต์    บัวทอง นายสิทธิศักดิ์   ทะสวัสดิ์ 
13 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1 นายสุภัทร  ทับเพ็ชร นายภานุพงศ์  ชูเชิดดอก 
14 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 2 นายชยณัฐ    บุญช่วย นายภานุกร  มีแก้ว 
15 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1 นายครองพล    นาเรียงรัตน์ นายพงษ์ศักดิ์    หนูมั่น 
16 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 2 นายกฤษฎากรณ์    

 
นายสุรพล     สุไชยชิต 

 


