
วันท่ี คูท่ี รอบ สาย เวลา ระหวาง ผล

1 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.ขอนแกน   vs  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"

2 แรก B 10.30 น. สาธิต มศว  vs  สาธิตจุฬาลงกรณ

3 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.ขอนแกน  vs  สาธิต ม.รามคําแหง

4 แรก B 10.30 น. สาธิต มศว  vs  สาธิต ม.เกษตรศาสตร

5 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.รามคําแหง    vs  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"  

6 แรก B 10.30 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs   สาธิตจุฬาลงกรณ

6-Nov-65

7 รอง 09.00 น. ที่ 1 สาย A   vs   ที่ 2 สาย B

8 รอง 10.30 น. ที่ 2 สาย A   vs   ที่ 1 สาย B

8-Nov-65

9-Nov-65 9 ชิง 09.00 น. ชิงชนะเลิศ ผูชนะคูที่ 7   vs   ผูชนะคูที่ 8

กําหนดการแขงขันฟุตบอล

ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส

ระดับประถมศึกษา

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รอบแรก                สาย A                                         สาย B

พักการแขงขัน

พักการแขงขัน

3-Nov-65

4-Nov-65

5-Nov-65

7-Nov-65

                 A3 สาธิต ม.รามคําแหง                        B3 สาธิต ม.เกษตรศาสตร

                 A1  สาธิต ม.ขอนแกน                          B1 สาธิต มศว 

                 A2 สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"                       B2 สาธิตจุฬาลงกรณ



วันที่ คูที่ รอบ สาย เวลา ระหวาง ผล

1 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.รามคําแหง    vs  สาธิต ม.ขอนแกน

2 แรก A 10.30 น. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"   vs  สาธิต ม.เชียงใหม 

3 แรก B 13.30 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs  สาธิต ม.มหาสารคาม

4 แรก B 15.30 น. สาธิตจุฬาลงกรณ  vs  สาธิต มศว

5 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.ขอนแกน  vs  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" 

6 แรก A 10.30 น. สาธิต ม.รามคําแหง    vs  สาธิต ม.เชียงใหม 

7 แรก B 13.30 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs  สาธิต มศว ปทุมวัน

8 แรก B 15.30 น. สาธิต ม.มหาสารคาม  vs  สาธิตจุฬาลงกรณ

9 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.รามคําแหง    vs  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" 

10 แรก A 10.30 น. สาธิต ม.ขอนแกน  vs  สาธิต ม.เชียงใหม 

11 แรก B 13.30 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs  สาธิต มศว

12 แรก B 15.30 น. สาธิต ม.มหาสารคาม  vs  สาธิต มศว ปทุมวัน

13 แรก B 09.00 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs  สาธิตจุฬาลงกรณ

14 แรก B 10.30 น. สาธิต มศว  vs  สาธิต มศว ปทุมวัน

15 แรก B 09.00 น. สาธิต ม.มหาสารคาม  vs  สาธิต มศว

16 แรก B 10.30 น. สาธิตจุฬาลงกรณ  vs  สาธิต มศว ปทุมวัน

17 รอง 09.00 น. ที่ 1 สาย A   vs   ที่ 2 สาย B

18 รอง 10.30 น. ที่ 2 สาย A   vs   ที่ 1 สาย B

9-Nov-65 19 ชงิ 09.00 น. ชงิชนะเลิศ ผูชนะคูที่ 17   vs   ผูชนะคูที่ 18

8-Nov-65

รอบแรก                สาย A                                         สาย B

4-Nov-65

5-Nov-65

3-Nov-65

                 A2  สาธิต ม.ขอนแกน                        B2  สาธิต ม.มหาสารคาม

                                                                  B5  สาธิต มศว ปทุมวัน

                 A1  สาธิต ม.รามคําแหง                     B1  สาธิต ม.เกษตรศาสตร

                 A4  สาธิต ม.เชียงใหม                       B4  สาธิต มศว

                 A3  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"                    B3  สาธิตจุฬาลงกรณ

7-Nov-65

6-Nov-65

กําหนดการแขงขันฟตุบอล

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565

ณ สนามเทศบาลตําบลแสนสุข



วันที่ คูที่ รอบ สาย เวลา ระหวาง ผล

1 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร   vs  สาธิต มศว ปทุมวัน 

2 แรก B 10.30 น. สาธิต มศว  vs  สาธิต ม.มหาสารคาม

3 แรก A 09.00 น. สาธิต ม.เกษตรศาสตร  vs  สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"  

4 แรก B 10.30 น. สาธิต มศว  vs  สาธิต ม.รามคําแหง

5 แรก B 10.30 น. สาธิต ม.รามคําแหง  vs  สาธิต ม.มหาสารคาม

6 แรก A 13.30 น. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"   vs  สาธิต มศว ปทุมวัน 

7 รอง 09.00 น. ที่ 1 สาย A   vs   ที่ 2 สาย B

8 รอง 10.30 น. ที่ 2 สาย A   vs   ที่ 1 สาย B

9-Nov-65 9 ชิง 09.00 น. ชิงชนะเลิศ ผูชนะคูที่ 7   vs   ผูชนะคูที่ 8

รอบแรก               สาย A                                         สาย B

กําหนดการแขงขันฟุตบอล

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 45 พิบูลบําเพ็ญเกมส

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2565

ณ สนามเชาว มณีวงศ

8-Nov-65

                 A1 สาธิตเกษตรฯ                               B1 สาธิต มศว

                 A2 สาธิต มศว ปทุมวัน                        B2 สาธิต ม.มหาสารคาม

                 A3 สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"                       B3 สาธิต ม.รามคําแหง

5-Nov-65

6-Nov-65

7-Nov-65


