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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

ล าดับที่   โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สนามการแข่งขัน :  โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธาน ี
2 : 0 

 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

2 : 1 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 
ปี ทีมหญิง 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

2 : 1 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 
ปี ทีมหญิง 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

2 : 1 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

2 : 0 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10454&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10455&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10457&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10457&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10457&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10458&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10458&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10458&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10458&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10459&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10459&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10459&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10459&lang=
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมหญิง 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 
2 : 0 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมหญิง 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
2 : 0 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 
2 : 0 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2 : 1 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมหญิง 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
2 : 0 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมหญิง 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
2 : 0 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรยีนกฬีา
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
2 : 1 
 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
2 : 0 
 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมหญิง 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
2 : 0 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10460&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10460&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10461&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10461&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10461&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10461&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10462&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10462&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10462&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10462&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10463&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10463&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10463&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10463&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=11186&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=11186&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=11186&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=11186&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10464&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10464&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10464&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10469&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10469&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10471&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10471&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10471&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-03&sport=05-01&match=10471&lang=


 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขัน  

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

  
 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ประสานงาน : นางสาวอภิญญา ทองภู    ติดต่อ : 089-229-7372 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรยีนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

 

 

สนามแข่งขัน :   โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย - 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs โรงเรียน

กีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย - 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี ทีมชาย - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 14 ปี ทีมชาย - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย - 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย - 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมชุดชาย รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 ปี ทีม
หญิง 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 3 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 14 ปี ทีม
หญิง 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 4 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 3 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 4 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรสีะเกษ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 3 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ทีม
หญิง 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 4 

ทีมชุดหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ทีม
หญิง 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบรุ ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี สนาม 3 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬายูโด 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมาภรณ์ ทัพกิจ ติดต่อ : 086-862-3339 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬายูโด 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สนามแข่งขัน : อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. แข่งรอบแรก ถึงรอบรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล 
   รุ่นอายุ 14 ปี ชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 34, 38, 42, 46, 50, 60 กิโลกรัม,  
   รุ่นน้้าหนักมากกว่า 66 กิโลกรัม 
    รุ่นอายุ 14 ปี หญิง รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม, รุ่นน้้าหนักมากกว่า 63 กิโลกรัม 
   รุ่นอายุ 18 ปี ชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 55, 60, 66, 73, 81 กิโลกรัม 
เวลา 13.30 – 16.00 น. แข่งรอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคล 

รุ่นอายุ 14 ปี ชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 34, 38, 42, 46, 50, 60 กิโลกรัม, 
รุ่นน้้าหนักมากกว่า 66 กิโลกรัม 

  รุ่นอายุ 14 ปี หญิง รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม, รุ่นน้้าหนักมากกว่า 63 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 55, 60, 66, 73, 81 กิโลกรัม 

เวลา 15.00 – 16.00 น. ชั่งน้ าหนัก ประเภทบุคคล 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 60, 66, 73 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 42, 45, 48, 52, 57 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 48, 52, 57, 70 กิโลกรัม 

เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธมีอบเหรียญรางวัลและฉลองชัย 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยปล้ า 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 
 

ผู้ประสานงาน : นางสาวศรีประภา  โทแก้ว ติดต่อ : 093-005-9219 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยปล้ า 

 

 

สนามแข่งขัน : อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ล้าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยปล้ า 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.26 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.32 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.37 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.43 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 57 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 62 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.49 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 62 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 68 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

แรก 10.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.02 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.07 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.17 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.22 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

  



 
 
 
 

16 

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.28 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.34 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.39 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 57 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 62 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.57 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 62 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 68 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สอง 11.57 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก 34 กิโลกรมัแต่ไม่
เกิน 38 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 41 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 44 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 44 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.31 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 52 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.37 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 52 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 57 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.43 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 57 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 62 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.49 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนักเกิน 62 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 68 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

สาม 18.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกิตติกาญต์ นภากร ติดต่อ : 090-971-3402
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สนามการแข่งขัน 1. สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
   3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   4. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
   5. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

4 กรกฎาคม 2565 
กีฬาฟุตบอล 

 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ18 ปี รอบแรก 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามฟุตบอลหญา้เทียม โรงเรียนกีฬาจงัหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ18 ปี รอบแรก 11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง สนามฟุตบอลหญา้เทียม โรงเรียนกีฬาจงัหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ18 ปี รอบแรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สนามฟุตบอลหญา้เทียม โรงเรียนกีฬาจงัหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ16 ปี รอบแรก 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ16 ปี รอบแรก 11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ16 ปี รอบแรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ14 ปี รอบแรก 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ14 ปี รอบแรก 11.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอาย ุ14 ปี รอบแรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ18 ป ี รอบแรก 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ18 ป ี รอบแรก 11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ16 ป ี รอบแรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ16 ป ี รอบแรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ14 ป ี รอบแรก 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

ทีมหญิง รุ่นอาย ุ14 ป ี รอบแรก 11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์ ทวีนาจ ติดต่อ : 063-017-2344 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สนามแข่งขัน :   อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นมินิเวท น้้าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่
เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

รอบแรก 12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

รอบแรก 12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 12.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 13.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก. แต่
ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 13.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก. แต่
ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

รอบแรก 14.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 15.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่
เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรสีะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่
เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 กก. 
แต่ไมเ่กิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 16.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 กก. 
แต่ไมเ่กิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 16.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก. 
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 กก. 
แต่ไมเ่กิน 49 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 16.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก. 
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 16.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 17.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วท น้้าหนักเกิน 57 กก. 
แต่ไมเ่กิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 17.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วท น้้าหนักเกิน 57 กก. 
แต่ไมเ่กิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 17.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุร ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วทน้้าหนักเกิน 60 กก. 
แต่ไมเ่กิน 64 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

รอบแรก 17.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 52 กก. แต่
ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

- 17.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรยีนกีฬาจังหวัดยะลา 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วทน้้าหนักเกิน 60 กก. 
แต่ไมเ่กิน 64 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

รอบแรก 17.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วท น้้าหนักเกิน 60 กก. 
แต่ไมเ่กิน 64 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

รอบแรก 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอรเ์วทน้้าหนักเกิน 60 กก. 
แต่ไมเ่กิน 64 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

รอบแรก 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาคารร่วมใจไชโย ช้ัน 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร  อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

 

สนามแข่งขัน :   ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นน้้าหนักเกิน 32 กก.แต่ไมเ่กิน 34 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 32 กก.แต่ไมเ่กิน 34 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 32 กก.แต่ไมเ่กิน 34 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 34 กก.แต่ไมเ่กิน 36 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก.แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กก.แต่ไมเ่กิน 40 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กก.แต่ไมเ่กิน 40 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กก.แต่ไมเ่กิน 40 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไมเ่กิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไมเ่กิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 
กิโลกรมั แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรมั รุน่
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 
กิโลกรมั แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรมั รุน่
อายุ 14 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก.แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 36 กก.แต่ไมเ่กิน 38 
กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กก.แต่ไมเ่กิน 40 
กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นน้้าหนักเกิน 38 กก.แต่ไมเ่กิน 40 
กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไมเ่กิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอรเ์วท น้้าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไมเ่กิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 
 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่
เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไมเ่กิน 48 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไมเ่กิน 54 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนักเกิน 54 กก.แต่
ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนักเกิน 54 กก.แต่
ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนักเกิน 54 กก.แต่
ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวท น้้าหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่
เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลทเ์วท น้้าหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่
เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้้าหนักเกิน 60 
กก.แต่ไมเ่กิน 63.5 กก. รุ่นอายุ 18 
ปี ชาย 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้้าหนักเกิน 60 
กก.แต่ไมเ่กิน 63.5 กก. รุ่นอายุ 18 
ปี ชาย 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 รองชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลา้ปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.แต่
ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 รอผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.วิทยา
เขตอ่างทอง 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาฟุตซอล 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชานน  สรรเสริญ ติดต่อ : 093-575-4875 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรยีนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

สนามการแข่งขัน :  สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬาฟุตซอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี พบกันหมด 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง vs 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี พบกันหมด 11.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี พบกันหมด 13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาแฮนด์บอล 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกาจบดินทร์  รังกลาง ติดต่อ : 093-592-3855 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรยีนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

สนามแข่งขัน :  อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬาแฮนด์บอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี พบกันหมด 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 

ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี พบกันหมด 15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬายกน้ าหนัก 

ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

 

 

ประสานงาน : นางสาวกาญจนา  สุวรรณรัตน์ ติดต่อ : 082-229-7372 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรยีนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

สนามแข่งขัน :  โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
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การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

4 กรกฎาคม 2565 

กีฬายกน้ าหนัก 

รายการ รอบ เวลา สนาม 
รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก รุ่น
อายุ 14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก. ท่าส
แนทช์ รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 
14 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 11.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๐.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๐.๐ กก. รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

- 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๐.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๕.๐ กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญงิ 

- 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญงิ 

- 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. รุ่นอายุ 14 ปี หญงิ 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๙.๐+กก. น้้าหนักตัวเกิน ๕๙.๐ กก. ขึ้นไป 
รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๐.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๐.๐ กก. (ท่าส
แนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๐.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๕.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี
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รายการ รอบ เวลา สนาม 
รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๙.๐+กก. น้้าหนักตัวเกิน ๕๙.๐ กก. ขึ้นไป 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๐.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๐.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๐.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๕.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 
14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 09.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 
14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 
14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๙.๐+กก. น้้าหนักตัวเกิน ๕๙.๐ กก. ขึ้นไป 
(ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 13.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก. รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 15.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก. (ท่าส
แนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 15.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๙.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงชนะเลิศ 15.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๕.๐ กก. รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญงิ 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญงิ 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๕.๐ กก. (ท่าส
แนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รายการ รอบ เวลา สนาม 
รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๕.๐ กก. น้้าหนักตัวไมเ่กิน ๔๕.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

รุ่น ๔๙.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๕.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๔๙.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี
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16 ปี หญิง 
รุ่น ๕๕.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน ๔๙.๐ กก. แต่ไม่
เกิน ๕๕.๐ กก. (ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค) รุ่นอายุ 
16 ปี หญิง 

 ชิงชนะเลิศ 17.00 สนามโรงยิมส์วอลเลย์บอล มกช.วิทยาเขตชลบรุ ี

 

 
 


