
กีฬาสาธติสามัคคี ครั้งที ่45 "พิบุลบ าเพ็ญเกมส์" 
3-8 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลหญิง ระดับประถมศึกษา 

Group A A1 A2   
ได้ เสีย คะแนน ลำดับ 

A1 สาธิตประสานมิตร ประถม         

A2 สาธิตราม ประถม         
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)   ชื่อย่อ  สาธิตราม ประถม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยประถม) ชื่อย่อ  สาธิตประสานมิตร ประถม 
 

ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับประถมศึกษา 

Group A A1 A2 A3 A4 ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

A1 สาธิตราม ประถม         

A2 สาธิตประสานมิตร ประถม         

A3 สาธิตสงขลานครินทร์ ประถม         

A4 สาธิตมหาสารคาม ประถม         



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับประถมศึกษา 

Group B B1 B2 B3 B4 ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

B1 สาธิตจุฬา ประถม         

B2 สาธิต มศว.องครักษ ์         

B3 สาธิตขอนแก่น         

B4 สาธิตเกษตร         
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา           ชื่อย่อ   สาธิตเกษตร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น      ชื่อย่อ สาธิตขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม     ชื่อย่อ สาธิตจุฬา ประถม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)     ชื่อย่อ สาธิตมหาสารคาม ประถม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)     ชื่อย่อ สาธิตราม ประถม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยประถม)   ชื่อย่อ สาธิตประสานมิตร ประถม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สถาบันวิจยั พัฒนาและสาธิตการศึกษา  ชื่อย่อ สาธิต มศว.องครักษ ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศกึษา    ชื่อย่อ สาธิตสงขลานครินทร์ ประถม 
 
 
 



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลหญิง ระดับมธัยมศึกษา 

Group A A1 A2   ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

A1 สาธิตมหาสารคาม มัธยม         

A2 สาธิตเชียงใหม ่         

          

Group B B1 B2 B3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

B1 สาธิตจุฬา มธัยม         

B2 สาธิตราม มธัยม         

B3 สาธิต มศว.องครักษ ์         

          

Group C C1 C2 C3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

C1 สาธิตก าแพงแสน         

C2 สาธิตพะเยา         

C3 สาธิตนเรศวร         



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลหญิง ระดับมธัยมศึกษา 

Group D D1 D2 D3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

D1 สาธิตประสานมิตร มธัยม         

D2 สาธิตศิลปากร         

D3 สาธิตเกษตร         

          
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   ชื่อย่อ   สาธิตเกษตร 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการศึกษา ชื่อย่อ   สาธิตก าแพงแสน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม     ชื่อย่อ   สาธิตจุฬา มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่      ชื่อย่อ   สาธิตเชียงใหม ่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร      ชื่อย่อ   สาธิตนเรศวร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา       ชื่อย่อ   สาธิตพะเยา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)     ชื่อย่อ   สาธิตมหาสารคามมัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)     ชื่อย่อ   สาธิตราม มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (มธัยมศึกษา)     ชื่อย่อ   สาธิตศิลปากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยมธัยม)   ชื่อย่อ   สาธิตประสานมิตร มธัยม 
 



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Group A A1 A2   ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

A1 สาธิตสงขลานครินทร์ มัธยม         

A2 สาธิตเกษตร         

Group B B1 B2 B3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

B1 สาธิตราม มธัยม         

B2 สาธิตจุฬา มธัยม         

B3 สาธิตมหาสารคาม มัธยม         

Group C C1 C2 C3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

C1 สาธิตศิลปากร         

C2 สาธิตพะเยา         

C3 สาธิตประสานมิตร มธัยม         



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Group D D1 D2 D3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

D1 สาธิต มศว.องครักษ ์         

D2 สาธิตก าแพงแสน         

D3 สาธิตนเรศวร         
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   ชื่อย่อ   สาธิตเกษตร 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการศึกษา ชื่อย่อ   สาธิตก าแพงแสน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม     ชื่อย่อ   สาธิตจุฬา มธัยม 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร      ชื่อย่อ   สาธิตนเรศวร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา       ชื่อย่อ   สาธิตพะเยา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)     ชื่อย่อ   สาธิตมหาสารคาม มัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)     ชื่อย่อ   สาธิตราม มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (มธัยมศึกษา)     ชื่อย่อ   สาธิตศิลปากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยมธัยม)   ชื่อย่อ   สาธิตประสานมิตร มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สถาบันวิจยั พัฒนาและสาธิตการศึกษา  ชื่อย่อ   สาธิต มศว.องครักษ ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)    ชื่อย่อ   สาธิตสงขลานครินทร์ มัธยม 
 



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Group A A1 A2 A3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

A1 สาธิตก าแพงแสน         

A2 สาธิตประสานมิตร มธัยม         

A3 สาธิตศิลปากร         

Group B B1 B2 B3  ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

B1 สาธิตเชียงใหม ่         

B2 สาธิตบูรพา         

B3 สาธิตขอนแก่น         

Group C C1 C2 C3 C4 ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

C1 สาธิตจุฬา มธัยม         

C2 สาธิตนเรศวร         



ตารางการแบ่งสายกีฬาฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Group C C1 C2 C3 C4 ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

C3 สาธิตราม มธัยม         

C4 สาธิตขอนแก่น วข.หนองคาย         

Group D D1 D2 D3 D4 ได้ เสีย คะแนน ล าดับ 

D1 สาธิตสงขลานครินทร์ มัธยม         

D2 สาธิตเกษตร         

D3 สาธิตพะเยา         

D4 สาธิต มศว.องครักษ ์         
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   ชื่อย่อ  สาธิตเกษตร 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการศึกษา ชื่อย่อ  สาธิตก าแพงแสน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น      ชื่อย่อ  สาธิตขอนแก่น 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม     ชื่อย่อ  สาธิตจุฬา มธัยม 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่      ชื่อย่อ  สาธิตเชียงใหม่ 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร      ชื่อย่อ  สาธิตนเรศวร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา       ชื่อย่อ  สาธิตพะเยา 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     ชื่อย่อ  สาธิตบูรพา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)     ชื่อย่อ  สาธิตราม มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (มธัยมศึกษา)     ชื่อย่อ  สาธิตศิลปากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยมธัยม)   ชื่อย่อ  สาธิตประสานมิตร มธัยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สถาบันวิจยั พัฒนาและสาธิตการศึกษา  ชื่อย่อ  สาธิต มศว.องครักษ ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)    ชื่อย่อ  สาธิตสงขลานครินทร์ มัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย     ชื่อย่อ  สาธิตขอนแก่น วข.หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      สนาม 1 

วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

3 พ.ย. 65 1 09.00 น. แรก ประถม ชาย A สาธิตราม ประถม VS 
สาธิตประสานมิตร 
ประถม 

 

 2 10.00 น. แรก ประถม ชาย A 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
ประถม 

VS 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

 

 3 11.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิตจุฬา ประถม VS สาธิต มศว.องครักษ ์  

 4 12.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิตขอนแก่น VS สาธิตเกษตร  

 5 13.00 น. แรก ม.ต้น ชาย B สาธิตราม มธัยม VS สาธิตจุฬา มธัยม  

 6 14.00 น. แรก ม.ต้น ชาย C สาธิตศิลปากร VS สาธิตพะเยา  

 7 15.00 น. แรก ม.ต้น ชาย D สาธิต มศว.องครักษ ์ VS สาธิตก าแพงแสน  

4 พ.ย. 65 8 09.00 น. แรก ประถม ชาย A สาธิตประสานมิตร ประถม VS 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
ประถม 

 

 9 10.00 น. แรก ประถม ชาย A สาธิตมหาสารคาม ประถม VS สาธิตราม ประถม  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

4 พ.ย. 65 10 11.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิต มศว.องครักษ ์ VS สาธิตขอนแก่น  

 11 12.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิตเกษตร VS สาธิตจุฬา ประถม  

 12 13.00 น. แรก ม.ต้น ชาย B สาธิตจุฬา มธัยม VS สาธิตมหาสารคาม มัธยม  

 13 14.00 น. แรก ม.ต้น ชาย C สาธิตพะเยา VS สาธิตประสานมิตร มธัยม  

 14 15.00 น. แรก ม.ต้น ชาย D สาธิตก าแพงแสน VS สาธิตนเรศวร  

5 พ.ย. 65 15 09.00 น. แรก ประถม ชาย A สาธิตราม ประถม VS 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
ประถม 

 

 16 10.00 น. แรก ประถม ชาย A สาธิตประสานมิตร ประถม VS 
สาธิตมหาสารคาม 
ประถม 

 

 17 11.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิตจุฬา ประถม VS สาธิตขอนแก่น  

 18 12.00 น. แรก ประถม ชาย B สาธิต มศว.องครักษ ์ VS สาธิตเกษตร  

 19 13.00 น. แรก ม.ต้น ชาย A 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
มัธยม 

VS สาธิตเกษตร  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

5 พ.ย. 65 20 14.00 น. แรก ม.ต้น ชาย B สาธิตมหาสารคาม มัธยม VS สาธิตราม มธัยม  

 21 15.00 น. แรก ม.ต้น ชาย C สาธิตประสานมิตร มธัยม VS สาธิตศิลปากร  

 22 16.00 น. แรก ม.ต้น ชาย D สาธิตนเรศวร VS สาธิต มศว.องครักษ ์  

7 พ.ย. 65 23 10.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ต้น ชาย  ที่ 1 สาย A  VS ที่ 2 สาย B  

 24 11.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ต้น ชาย  ที่ 1 สาย B  VS ที่ 2 สาย A  

 25 12.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ต้น ชาย  ที่ 1 สาย C  VS ที่ 2 สาย D  

 26 13.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ต้น ชาย  ที่ 1 สาย D  VS ที่ 2 สาย C  

 
 
 
 



      สนาม 2 

 

วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

3 พ.ย. 65 1 09.00 น. แรก มัธยม หญิง B สาธิตจุฬา มธัยม VS สาธิตราม มธัยม  

 2 10.00 น. แรก มัธยม หญิง C สาธิตก าแพงแสน VS สาธิตพะเยา  

 3 11.00 น. แรก มัธยม หญิง D สาธิตประสานมิตร มธัยม VS สาธิตศิลปากร  

 4 12.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

A สาธิตก าแพงแสน VS สาธิตประสานมิตร มธัยม  

 5 13.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

B สาธิตเชียงใหม ่ VS สาธิตบูรพา  

 6 14.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C สาธิตจุฬา มธัยม VS สาธิตนเรศวร  

 7 15.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C สาธิตราม มธัยม VS 
สาธิตขอนแก่น วข.
หนองคาย 

 

 8 16.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
มัธยม 

VS สาธิตเกษตร  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

3 พ.ย. 65 9 17.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D สาธิตพะเยา VS สาธิต มศว.องครักษ ์  

4 พ.ย. 65 10 09.00 น. แรก มัธยม หญิง B สาธิตราม มธัยม VS สาธิต มศว.องครักษ ์  

 11 10.00 น. แรก มัธยม หญิง C สาธิตพะเยา VS สาธิตนเรศวร  

 12 11.00 น. แรก มัธยม หญิง D สาธิตศิลปากร VS สาธิตเกษตร  

 13 12.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

A สาธิตประสานมิตร มธัยม VS สาธิตศิลปากร  

 14 13.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

B สาธิตบูรพา VS สาธิตขอนแก่น  

 15 14.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C สาธิตนเรศวร VS สาธิตราม มธัยม  

 16 15.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C 
สาธิตขอนแก่น วข.
หนองคาย 

VS สาธิตจุฬา มธัยม  

 17 16.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D สาธิตเกษตร VS สาธิตพะเยา  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

4 พ.ย. 65 18 17.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D สาธิต มศว.องครักษ ์ VS 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
มัธยม 

 

5 พ.ย. 65 19 09.00 น. แรก มัธยม หญิง A สาธิตมหาสารคาม มัธยม VS สาธิตเชียงใหม ่  

 20 10.00 น. แรก มัธยม หญิง B สาธิต มศว.องครักษ ์ VS สาธิตจุฬา มธัยม  

 21 11.00 น. แรก มัธยม หญิง C สาธิตนเรศวร VS สาธิตก าแพงแสน  

 22 12.00 น. แรก มัธยม หญิง D สาธิตเกษตร VS สาธิตประสานมิตร มธัยม  

 23 13.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

A สาธิตศิลปากร VS สาธิตก าแพงแสน  

 24 14.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

B สาธิตขอนแก่น VS สาธิตเชียงใหม ่  

 25 15.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C สาธิตจุฬา มธัยม VS สาธิตราม มธัยม  

 26 16.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

C สาธิตนเรศวร VS 
สาธิตขอนแก่น วข.
หนองคาย 

 

 27 17.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D 
สาธิตสงขลานครินทร์ 
มัธยม 

VS สาธิตพะเยา  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

5 พ.ย. 65 28 18.00 น. แรก 
ม.ปลาย 
ชาย 

D สาธิตเกษตร VS สาธิต มศว.องครักษ ์  

7 พ.ย. 65 29 09.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

มัธยม หญิง  ที่ 1 สาย A  VS ที่ 2 สาย B  

 30 10.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

มัธยม หญิง  ที่ 1 สาย B  VS ที่ 2 สาย A  

 31 11.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

มัธยม หญิง  ที่ 1 สาย C  VS ที่ 2 สาย D  

 32 12.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

มัธยม หญิง  ที่ 1 สาย D  VS ที่ 2 สาย C  

 33 13.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ที่ 1 สาย A  VS ที่ 2 สาย B  

 34 14.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ที่ 1 สาย B  VS ที่ 2 สาย A  

 35 15.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ที่ 1 สาย C  VS ที่ 2 สาย D  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

7 พ.ย. 65 36 16.00 น. 
8 ทีม
สุดท้าย 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ที่ 1 สาย D  VS ที่ 2 สาย C  

8 พ.ย. 65 37 09.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ประถม 
ชาย 

 ที่ 1 สาย A (จากสนามที่ 1) VS 
ที่ 2 สาย B (จากสนามที่ 
1) 

 

 38 10.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ประถม 
ชาย 

 ที่ 1 สาย B (จากสนามที่ 1) VS 
ที่ 2 สาย A (จากสนามที่ 
1) 

 

 39 11.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ม.ต้น ชาย  ทีมชนะคู่ที่ 23 (จากสนาม
ที่ 1) 

 ทีมชนะคู่ที่ 24 (จากสนาม
ที่ 1) 

 

 40 12.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ม.ต้น ชาย  ทีมชนะคู่ที่ 25 (จากสนาม
ที่ 1) 

 ทีมชนะคู่ที่ 26 (จากสนาม
ที่ 1) 

 

 41 13.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

มัธยม หญิง  ทีมชนะคู่ที่ 29  ทีมชนะคู่ที่ 30  

 42 14.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

มัธยม หญิง  ทีมชนะคู่ที่ 31  ทีมชนะคู่ที่ 32  

 43 15.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ทีมชนะคู่ที่ 33  ทีมชนะคู่ที่ 34  



วันที่ 
คู่
ที่ 

เวลา รอบ ระดับ สาย  ทีม  ผลการแข่งขัน 

8 พ.ย. 65 44 16.00 น. 
รอง
ชนะเลิศ 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ทีมชนะคู่ที่ 35  ทีมชนะคู่ที่ 36  

9 พ.ย. 65 45 09.00 น. 
ชิง
ชนะเลิศ 

ประถม 
หญิง 

 สาธิตประสานมิตร ประถม VS สาธิตราม ประถม  

 46 10.00 น. 
ชิง
ชนะเลิศ 

ประถม 
ชาย 

 ทีมชนะคู่ที่ 37  ทีมชนะคู่ที่ 38  

 47 11.00 น. 
ชิง
ชนะเลิศ 

ม.ต้น ชาย  ทีมชนะคู่ที่ 39  ทีมชนะคู่ที่ 40  

 48 12.00 น. 
ชิง
ชนะเลิศ 

มัธยม หญิง  ทีมชนะคู่ที่ 41  ทีมชนะคู่ที่ 42  

 49 13.00 น. 
ชิง
ชนะเลิศ 

ม.ปลาย 
ชาย 

 ทีมชนะคู่ที่ 43  ทีมชนะคู่ที่ 44  

 


