
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย 

สายA สายB สายC สายD 
สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา สาธิตองครักษ ์

สาธิตเกษตร สาธิตขอนแก่น สาธิตนเรศวร สาธิตราม 

สาธิตปทุมวัน สาธิต มข. หนองคาย สาธิตมหาสารคาม สาธิตศิลปากร 
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมหญิง 
สาย A สาย B   

สาธิตราม สาธิตประสานมิตร   

สาธิตศิลปากร สาธิตขอนแก่น   

สาธิตสงขลา สาธิตจุฬา   
 สาธิตเกษตร   

 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย 
สายA สายB สายC สายD 

สาธิตสงขลา สาธิตศิลปากร สาธิต มข. หนองคาย สาธิตเกษตร 

สาธิตองครักษ ์ สาธิตนเรศวร สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร 
สาธิตพะเยา สาธิตบูรพา สาธิตเชียงใหม่ สาธิตจุฬา 

สาธิตก าแพงแสน สาธิตราม สาธิตขอนแก่น สาธิตมหาสารคาม 
 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมหญิง 

สายA สายB สายC 
สาธิตขอนแก่น สาธิตมหาสารคาม สาธิตประสานมิตร 

สาธิตเชียงใหม่ สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร 

สาธิตองครักษ ์ สาธิตบูรพา สาธิตราม 

  สาธิตศิลปากร 
 



 

ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 

          

วัน/เดือน/ปี สนาม คู่ท่ี เวลา รุ่น สาย รอบ คู่แข่งขัน 
ผลการ

แข่งขัน 

3 พ.ย. 65 1 1 9.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตขอนแก่น   

    2 10.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร   

    3 11.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตสงขลา สาธิตองครักษ์   

    4 12.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตพะเยา สาธิตก าแพงแสน   

    5 13.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตศิลปากร สาธิตนเรศวร   

    6 14.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตบูรพา สาธิตราม   

    7 15.00น. ม.ปลายชาย C แรก 

สาธิต มข. 

หนองคาย สาธิตปทุมวัน   

    8 16.00น. ม.ปลายชาย C แรก สาธิตเชียงใหม่ สาธิตขอนแก่น   

    9 17.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร   

    10 18.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตจุฬา สาธิตมหาสารคาม   

  2 11 9.00น. ม.ต้น หญิง A แรก สาธิตราม สาธิตศิลปากร   

    12 10.00น. ม.ต้นชาย A แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร   

    13 11.00น. ม.ต้นชาย B แรก สาธิตจุฬา สาธิตขอนแก่น   

    14 12.00น. ม.ต้นชาย C แรก สาธิตบูรพา สาธิตนเรศวร   

    15 13.00น. ม.ต้นชาย D แรก สาธิตองครักษ์ สาธิตราม   

    16 14.00น. ม.ปลายหญิง A แรก สาธิตขอนแก่น สาธิตเชียงใหม่   

    17 15.00น. ม.ปลายหญิง B แรก สาธิตมหาสารคาม สาธิตจุฬา   

    18 16.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร   

    19 17.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตราม สาธิตศิลปากร   

 
 
 



 

วัน/เดือน/ปี สนาม คู่ท่ี เวลา รุ่น สาย รอบ คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

4 พ.ย. 65 1 20 9.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา   

    21 10.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตขอนแก่น สาธิตเกษตร   

    22 11.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตสงขลา สาธิตพะเยา   

    23 12.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตองครักษ์ สาธิตก าแพงแสน   

    24 13.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตศิลปากร สาธิตบูรพา   

    25 14.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตนเรศวร สาธิตราม   

    26 15.00น. ม.ปลายชาย C แรก 

สาธิต มข. 

หนองคาย สาธิตเชียงใหม่   

    27 16.00น. ม.ปลายชาย C แรก สาธิตปทุมวัน สาธิตขอนแก่น   

    28 17.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตเกษตร สาธิตจุฬา   

    29 18.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตมหาสารคาม   

  2 30 9.00น. ม.ต้น หญิง A แรก สาธิตสงขลา สาธิตราม   

    31 10.00น. ม.ต้นชาย A แรก สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร   

    32 11.00น. ม.ต้นชาย B แรก 

สาธิต มข. 

หนองคาย สาธิตจุฬา   

    33 12.00น. ม.ต้นชาย C แรก สาธิตมหาสารคาม สาธิตบูรพา   

    34 13.00น. ม.ต้นชาย D แรก สาธิตศิลปากร สาธิตองครักษ์   

    35 14.00น. ม.ปลายหญิง A แรก สาธิตองครักษ์ สาธิตขอนแก่น   

    36 15.00น. ม.ปลายหญิง B แรก สาธิตบูรพา สาธิตมหาสารคาม   

    37 16.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตประสานมิตร สาธิตราม   

    38 17.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตเกษตร สาธิตศิลปากร   

 

 
ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 

 
 



 

วัน/เดือน/ปี สนาม คู่ท่ี เวลา รุ่น สาย รอบ คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

5 พ.ย. 65 1 39 9.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร   

    40 10.00น. ม.ต้น หญิง B แรก สาธิตจุฬา สาธิตขอนแก่น   

    41 11.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตก าแพงแสน สาธิตสงขลา   

    42 12.00น. ม.ปลายชาย A แรก สาธิตพะเยา สาธิตองครักษ์   

    43 13.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตราม สาธิตศิลปากร   

    44 14.00น. ม.ปลายชาย B แรก สาธิตบูรพา สาธิตนเรศวร   

    45 15.00น. ม.ปลายชาย C แรก สาธิตขอนแก่น 

สาธิต มข. 

หนองคาย   

    46 16.00น. ม.ปลายชาย C แรก สาธิตเชียงใหม่ สาธิตปทุมวัน   

    47 17.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตมหาสารคาม สาธิตเกษตร   

    48 18.00น. ม.ปลายชาย D แรก สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร   

  2 49 9.00น. ม.ต้น หญิง A แรก สาธิตศิลปากร สาธิตสงขลา   

    50 10.00น. ม.ต้นชาย A แรก สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน   

    51 11.00น. ม.ต้นชาย B แรก สาธิตขอนแก่น 

สาธิต มข. 

หนองคาย   

    52 12.00น. ม.ต้นชาย C แรก สาธิตนเรศวร สาธิตมหาสารคาม   

    53 13.00น. ม.ต้นชาย D แรก สาธิตราม สาธิตศิลปากร   

    54 14.00น. ม.ปลายหญิง A แรก สาธิตเชียงใหม่ สาธิตองครักษ์   

    55 15.00น. ม.ปลายหญิง B แรก สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา   

    56 16.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตศิลปากร สาธิตประสานมิตร   

    57 17.00น. ม.ปลายหญิง C แรก สาธิตเกษตร สาธิตราม   

 

 
 

ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 

 



วัน/เดือน/ปี สนาม คู่ท่ี เวลา รุ่น สาย รอบ คู่แข่งขัน 
ผลการ
แข่งขัน 

6 พ.ย. 65 1 58 10.00น. ม.ปลายหญิง X รอบรอง X1 X2   

    59 11.00น. ม.ปลายหญิง Y รอบรอง Y1 Y2   

    60 12.00น. ม.ต้นชาย W รอบ2 1 2   

    61 13.00น. ม.ต้นชาย X รอบ2 3 4   

    62 14.00น. ม.ต้นชาย Y รอบ2 5 6   

    63 15.00น. ม.ต้นชาย Z รอบ2 7 8   

7 พ.ย. 65 1 64 9.00น. ม.ต้น หญิง   รอบรอง ท่ี1สายA ท่ี2สายB   

    65 10.00น. ม.ต้น หญิง   รอบรอง ท่ี1สายB ท่ี2สายA   

    66 11.00น. ม.ปลายหญิง X รอบรอง X3 X1   

    67 12.00น. ม.ปลายหญิง Y รอบรอง Y3 Y1   

    68 13.00น. ม.ปลายชาย W รอบ2 1 2   

    69 14.00น. ม.ปลายชาย X รอบ2 3 4   

    70 15.00น. ม.ปลายชาย Y รอบ2 5 6   

    71 16.00น. ม.ปลายชาย Z รอบ2 7 8   

8 พ.ย. 65 1 72 10.00น. ม.ต้นชาย   รอบรอง ผู้ชนะคู่ท่ี60 ผู้ชนะคู่ท่ี61   

    73 11.00น. ม.ต้นชาย   รอบรอง ผู้ชนะคู่ท่ี62 ผู้ชนะคู่ท่ี63   

    74 12.00น. ม.ปลายหญิง X รอบรอง X2 X3   

    75 13.00น. ม.ปลายหญิง Y รอบรอง Y2 Y3   

    76 14.00น. ม.ปลายชาย   รอบรอง ผู้ชนะคู่ท่ี68 ผู้ชนะคู่ท่ี69   

    77 15.00น. ม.ปลายชาย   รอบรอง ผู้ชนะคู่ท่ี70 ผู้ชนะคู่ท่ี71   

9 พ.ย. 65 1 78 9.00น. ม.ต้น หญิง   รอบชิง1 ผู้ชนะคู่ท่ี64 ผู้ชนะคู่ท่ี65   

    79 10.30น. ม.ต้นชาย   รอบชิง1 ผู้ชนะคู่ท่ี72 ผู้ชนะคู่ท่ี73   

    80 12.00น. ม.ปลายหญิง   รอบชิง1 ท่ี1สายX ท่ี1สายY   

    81 13.30น. ม.ปลายชาย   รอบชิง1 ผู้ชนะคู่ท่ี76 ผู้ชนะคู่ท่ี77   

 

 
ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 45 "พิบูลบ าเพ็ญเกมส์" 


