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3 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  16 6 8 30 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  9 9 4 22 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  6 3 5 14 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  4 7 3 14 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  4 6 5 15 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  4 2 5 11 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง  3 8 6 17 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  3 4 8 15 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  2 2 4 8 
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  2 2 1 5 
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  1 5 2 8 

รวม 54 54 51 159 
 

สนามแข่งขัน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-10&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-02&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-05&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-07&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-11&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-01&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=01-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-12&SportCode=01-01&lang=


 
 
 
 
 

4 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

ประจ้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬากรีฑา 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 5,000 
เมตร รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

07.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

กระโดดสูง รุ่น
อายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 
 

กระโดดสูง รุ่น
อายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
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5 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทุ่มน้้าหนัก รุ่น
อายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

ขว้างจักร รุ่น
อายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 
 

ขว้างจักร รุ่น
อายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 
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6 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

Heat 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

Heat 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

Heat 09.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

Heat 09.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

Heat 09.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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7 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

Heat 09.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

Heat 09.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

Heat 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

Heat 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

Heat 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

Heat 10.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 



 
 
 
 
 

8 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

Heat 10.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

Heat 10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

Heat 10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

Heat 10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

กระโดดสูง รุ่น
อายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

ขว้างค้อน รุ่น
อายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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9 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ขว้างค้อน รุ่น
อายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

กระโดดสูง รุ่น
อายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 
 

ทุ่มน้้าหนัก รุ่น
อายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

ทุ่มน้้าหนัก รุ่น
อายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกฬีาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
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10 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 1,500 
เมตร รุ่นอายุ 
16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

เขย่งก้าว
กระโดด รุ่น
อายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 
 

วิ่ง 1,500 
เมตร รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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11 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

วิ่ง 1,500 
เมตร รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

กระโดดค้้า รุ่น
อายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

กระโดดค้้า รุ่น
อายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 
 

กระโดดค้้า รุ่น
อายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

สัตตกรีฑา รุ่น
อายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

เขย่งก้าว
กระโดด รุ่น
อายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 
(ประลอง) 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
0 : 0 
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12 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

สัตตกรีฑา รุ่น
อายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่ง 1,500 
เมตร รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14:00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
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13 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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14 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

Heat 9.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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ผลการแข่งขันกฬีายูโด 

ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมาภรณ์   ทัพกิจ  ติดต่อ : 086-862-3339



 
 
 
 
 

16 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

อันดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  23 6 1 30 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  4 8 12 24 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  3 7 14 24 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  2 6 3 11 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 5 11 16 

รวม 32 32 41 105 

 

สนามแข่งขัน : อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-02&SportCode=03-07&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=03-07&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=03-07&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-08&SportCode=03-07&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=03-07&lang=


 
 
 
 
 

17 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬายูโด 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 14 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11213&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11213&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11216&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11216&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11217&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11217&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11217&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11217&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11218&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11218&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11209&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11209&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11210&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11210&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11214&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11214&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11215&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11215&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11219&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11219&lang=


 
 
 
 
 

18 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11220&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11220&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11221&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-07&match=11221&lang=


 

 

 

ผลการแข่งขันกฬีามวยปล้ า 

ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ประสานงาน : นางสาวศรีประภา   โทแก้ว ติดต่อ : 093-005-9219 

 



 
 
 
 
 

20 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  11 2 1 14 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  6 4 12 22 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  4 9 8 21 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  3 9 8 20 

รวม 24 24 29 77 
 

สนามแข่งขัน : อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=03-05&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-11&SportCode=03-05&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-08&SportCode=03-05&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=03-05&lang=


 
 
 
 
 

21 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยปล้ า 
รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 51 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 51 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.36 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 48 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 51 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.21 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
4 : 1 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 10.07 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

5 : 0 
 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.06 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.13 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

5 : 0 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11361&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11361&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11361&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11361&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11363&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11363&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11363&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11363&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11364&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11364&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11364&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11364&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11344&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11345&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11345&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11345&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11345&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11346&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11347&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11347&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11347&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11347&lang=


 
 
 
 
 

22 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.28 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 51 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
4 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 10.14 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
3 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

แรก 10.22 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 : 1 
 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4 : 1 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.28 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.42 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
3 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 60 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 : 0 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11359&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11360&lang=


 
 
 
 
 

23 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 65 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 71 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

81 10.37 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 65 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 71 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สอง 11.43 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
4 : 0 

 

ฟรีสไตล์ รุ่นน้้าหนัก
เกิน 65 กิโลกรัมแต่
ไม่เกิน 71 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

สาม 18.58 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
3 : 1 

 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 60 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

แรก 10.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 60 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

แรก 11.51 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

4 : 0 
 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 60 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
65 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

สาม 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
4 : 0 

 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 65 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
71 กิโลกรัม รุ่นอาย ุ
18 ปี ชาย 

แรก 10.52 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 
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24 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 65 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
71 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

สาม 18.07 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

4 : 1 
 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 65 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
71 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

สอง 11.58 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 : 0 

 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 80 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
92 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

แรก 10.59 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

4 : 1 
 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 80 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
92 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

สอง 12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
3 : 1 

 

เกรกโกร-โรมัน รุ่น
น้้าหนักเกิน 80 
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
92 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

สาม 18.14 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารฝึกซ้อมกีฬา
อเนกประสงค์ 3 ชั้น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

5 : 0 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11376&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11376&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11376&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11376&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11378&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11378&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11378&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11378&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11380&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11380&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11380&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11380&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11381&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11381&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11381&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11381&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11382&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11382&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11382&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-05&match=11382&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกิตติกาญต์   นภากร ติดต่อ : 090-971-3402 



 
 
 
 
 

26 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 

 

สนามแข่งขัน :  1. สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
   3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   4. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
   5. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 



 
 
 
 
 

27 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาฟุตบอล 
รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

รอบ
แรก 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามมัชฌิมาชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

3 : 2 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

รอบ
แรก 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

1 : 0 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

รอบ
แรก 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

5 : 0 
 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 14 ปี 

รอบ
แรก 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

1 : 0 
 

ทีมหญงิ รุ่น
อายุ 18 ปี 

รอบ
แรก 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

3 : 2 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

รอบ
แรก 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

สนามมัชฌิมาชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เสมอ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

2 : 2 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

รอบ
แรก 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

2 : 0 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

รอบ
แรก 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

3 : 1 
 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 14 ปี 

รอบ
แรก 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

6 : 2 
 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี 

รอบ
แรก 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

5 : 0 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

รอบ
แรก 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามมัชฌิมาชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

4 : 1 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10526&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10526&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10526&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10526&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10514&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10514&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10514&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10514&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10536&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10536&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10536&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10536&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10527&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10527&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10527&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10527&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10515&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10515&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10515&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10515&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10537&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10537&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10537&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10537&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10528&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10528&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10528&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10528&lang=


 
 
 
 
 

28 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

รอบ
แรก 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

3 : 0 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

รอบ
แรก 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

7 : 1 
 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี 

รอบ
แรก 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสมอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

1 : 1 
 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี 

รอบ
แรก 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เสมอ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

1 : 1 
 

 
 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10516&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10516&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10516&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10516&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10501&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10501&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10501&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10501&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-06&match=10546&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีามวยสากลสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์   ทวีนาจ  ติดต่อ : 063-017-2344



 
 
 
 
 

30 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  0 0 3 3 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  0 0 2 2 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  0 0 2 2 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  0 0 2 2 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 0 0 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  0 0 0 0 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 0 0 0 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  0 0 0 0 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  0 0 0 0 

รวม 0 0 9 9 
 

สนามแข่งขัน :   อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-11&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-08&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-01&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-10&SportCode=03-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-05&SportCode=03-06&lang=


 
 
 
 
 

31 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นฟลายเวทน้้าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
29 : 28 

 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
30 : 27 

 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนัก
เกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 
57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
30 : 27 

 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนัก
เกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 
57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ยะลา 
0 : 0 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้้าหนักเกิน 51 กก.แต่
ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 
16 ป ีชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
0 : 0 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้้าหนักเกิน 51 กก.แต่
ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล้าปาง 
29 : 28 

 

รุ่นไลท์เวท น้้าหนัก
เกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 
60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล้าปาง 
0 : 0 

 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 
น้้าหนักเกิน 60 กก.แต่
ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
30 : 27 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีามวยไทยสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร   อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737



 
 
 
 
 

33 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  0 0 6 6 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 6 6 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง  0 0 6 6 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  0 0 5 5 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  0 0 4 4 

รวม 0 0 27 27 
 

สนามแข่งขัน :   ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=03-04&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=03-04&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-07&SportCode=03-04&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-01&SportCode=03-04&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=03-04&lang=


 
 
 
 
 

34 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นฟลายเวทน้้าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
29 : 28 
 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
30 : 27 
 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนัก
เกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 
57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
30 : 27 
 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้้าหนัก
เกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 
57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
0 : 0 
 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้้าหนักเกิน 51 กก.แต่
ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
0 : 0 
 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้้าหนักเกิน 51 กก.แต่
ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 
29 : 28 
 

รุ่นไลท์เวท น้้าหนัก
เกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 
60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
0 : 0 
 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 
น้้าหนักเกิน 60 กก.แต่
ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
30 : 27 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10993&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10994&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11030&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11032&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10999&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11000&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=10995&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-04&match=11003&lang=


 

 

 

ผลการแข่งขันกฬีายิงธน ู
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์  ติดต่อ : 087-017-3758



 
 
 
 
 

36 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง  7 2 1 10 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  2 1 4 7 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  1 7 3 11 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 2 2 

รวม 10 10 10 30 
 

สนามแข่งขัน : สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-07&SportCode=02-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-13&SportCode=02-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=02-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=02-06&lang=


 
 
 
 
 

37 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬายิงธนู 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูทดก้าลัง บุคคล
ชาย รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

คันธนูทดก้าลัง บุคคล
ชาย รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

คันธนูทดก้าลัง บุคคล
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 
(ประลอง) 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

คันธนูทดก้าลัง บุคคล
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 
(ประลอง) 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

คันธนูโค้งกลับ ทีมชาย 
รอบจัดล้าดับ รุ่นอายุ 
14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

คันธนูโค้งกลับ ทีมชาย 
รอบจัดล้าดับ รุ่นอายุ 
16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11415&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11415&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11417&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11433&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11452&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11452&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11452&lang=
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38 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ ทีม
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
ชาย รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11453&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=02-06&match=11406&lang=


 
 
 
 
 

39 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
ชาย รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
ชาย รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
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40 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

คันธนูโค้งกลับ บุคคล
หญิง รอบจัดล้าดับ รุ่น
อายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล้าปาง 
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ผลการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชานน   สรรเสริญ ติดต่อ : 093-575-4875



 
 
 
 
 

42 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  2 1 0 3 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  1 2 0 3 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 3 3 

รวม 3 3 3 9 
 

สนามแข่งขัน :  สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-10&SportCode=05-05&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=05-05&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=05-05&lang=


 
 
 
 
 

43 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาฟุตซอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

พบกัน
หมด 

10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามฟุตซอล โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

7 : 2 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

พบกัน
หมด 

11.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามฟุตซอล โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

7 : 2 
 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

พบกัน
หมด 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามฟุตซอล โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

7 : 1 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10492&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10492&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10492&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10492&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10504&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10504&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10504&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-05&match=10504&lang=


 
 
 

 
ผลการแข่งขันกฬีาเรือพาย 

ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 
 

ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.ธนชาต   ถวิลรพิชา  ติดต่อ : 063-635-5896



 
 
 
 
 

45 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  26 3 1 30 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  4 21 1 26 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  0 4 6 10 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  0 2 9 11 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 12 12 

รวม 30 30 29 89 
 

สนามแข่งขัน : สนามฝึกเรือพาย โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-12&SportCode=04-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-13&SportCode=04-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-10&SportCode=04-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-11&SportCode=04-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=04-01&lang=


 
 
 
 
 

46 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเรือพาย 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.00 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.45 โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.15 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10466&lang=
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47 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

11.10 โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.40 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมหญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.10 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
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48 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.55 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

11.05 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมหญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.25 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.35 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.05 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10769&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10804&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10719&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10733&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10670&lang=


 
 
 
 
 

49 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.20 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
 

เรือแคนู 1 คน ระยะทาง 
200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

ชิง
ชนะเลิศ 

10.50 โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

สนามฝึกเรือพาย โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=04-01&match=10762&lang=


 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีาคาราเต้โด 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายเพทาย   งามทับทิม ติดต่อ : 086-369-0229 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

51 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  4 4 0 8 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  4 3 1 8 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 1 7 8 

รวม 8 8 8 24 
 

สนามแข่งขัน : โรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=03-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-11&SportCode=03-01&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=03-01&lang=


 
 
 
 
 

52 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาคาราเต้โด 
รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

พบกัน
หมด 

10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 0 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

 พบ
กันหมด 

10.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 0 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

 พบ
กันหมด 

10.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

พบกัน
หมด 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 1 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

 พบ
กันหมด 

10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 0 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

 พบ
กันหมด 

10.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 1 

 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

พบกัน
หมด 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

1 : 0 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

 พบ
กันหมด 

11.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

1 : 0 
 

ต่อสู้ KUMITE 
ทีมชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

 พบ
กันหมด 

11.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงอาหาร ชั้น 
2 มกช.วิทยา
เขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
1 : 0 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11309&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11309&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11309&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11309&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11310&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11310&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11310&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11310&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11311&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11311&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11311&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11311&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11312&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11312&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11312&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11312&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11313&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11313&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11313&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11313&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11314&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11314&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11314&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11314&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11434&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11434&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11434&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11434&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11435&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11435&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11435&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11435&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11436&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11436&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11436&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=03-01&match=11436&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกาจบดินทร์   รังกลาง ติดต่อ : 093-592-3855



 
 
 
 
 

54 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  1 1 0 2 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  1 1 0 2 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  0 0 2 2 

รวม 2 2 2 6 
 
สนามแข่งขัน :  อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-01&SportCode=05-09&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-08&SportCode=05-09&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-12&SportCode=05-09&lang=


 
 
 
 
 

55 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาแฮนด์บอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี 

 พบ
กันหมด 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาคาร 41 ปี ชั้น 3 
มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

เชียงใหม่ 
32 : 25 

 

ทีมหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี 

 พบ
กันหมด 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

อาคาร 41 ปี ชั้น 3 
มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
36 : 31 

 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-09&match=10500&lang=


 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีายกน้ าหนัก 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวกาญจนา   สุวรรณรัตน์ ติดต่อ : 082-881-4828



 
 
 
 
 

57 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 20 5 10 35 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 10 11 5 26 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 3 6 3 12 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 11 10 21 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 5 5 

รวม 33 33 33 99 
 

สนามแข่งขัน :  โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 



 
 
 
 
 

58 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬายกน้ าหนัก 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่น ๕๙.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๕๙.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

รุ่น ๕๙.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๕๙.๐ กก. 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

รุ่น ๕๙.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๕๙.๐ กก. รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

รุ่น ๖๑.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๑.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

รุ่น ๖๑.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๑.๐ กก. 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
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59 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

รุ่น ๖๑.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๕.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๑.๐ กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

รุ่น ๖๔.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๙.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๔.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

รุ่น ๖๔.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๙.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๔.๐ กก. 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

รุ่น ๖๔.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๕๙.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๔.๐ กก. รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

รุ่น ๖๗.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๑.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๗.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
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60 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

รุ่น ๖๗.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๑.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๗.๐ กก. 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

รุ่น ๖๗.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๑.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๖๗.๐ กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

รุ่น ๗๓.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๗.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๗๓.๐ กก. (ท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

รุ่น ๗๓.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๗.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๗๓.๐ กก. 
(ท่าสแนทช์) รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

รุ่น ๗๓.๐ กก. น้้าหนัก
ตัวเกิน ๖๗.๐ กก. แต่
ไม่เกิน ๗๓.๐ กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
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61 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

รุ่น ๗๖.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๑.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๗๖.๐ กก. (ท่าคลีน
แอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

รุ่น ๗๖.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๑.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๗๖.๐ กก. (ท่าส
แนทช์) รุ่นอายุ 18 
ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
 

รุ่น ๗๖.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๑.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๗๖.๐ กก. รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
 

รุ่น ๘๑.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๓.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๘๑.๐ กก. (ท่าคลีน
แอนด์เจอร์ค) รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

รุ่น ๘๑.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๓.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๘๑.๐ กก. (ท่าส
แนทช์) รุ่นอายุ 18 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

รุ่น ๘๑.๐ กก. 
น้้าหนักตัวเกิน 
๗๓.๐ กก. แต่ไม่เกิน 
๘๑.๐ กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

สนามโรงยิม
วอลเลย์บอล 
มกช.วิทยาเขต
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=01-02&match=11074&lang=


 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีาเซปกัตะกร้อ 
ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอภิญญา   ทองภู ติดต่อ : 089-229-7372 

 

 



 
 
 
 
 

63 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 



 
 
 
 
 

64 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

 - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมชาย 

 - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 1 

 

ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

 - 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

 - 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล้าปาง 
2 : 1 

 

ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

 - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
เสมอ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
0 : 2 

 

ทีมชุดชาย 
รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

 - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 1 

 

ทีมชุดหญิง 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมหญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล้าปาง 
2 : 1 

 

ทีมชุดหญิง 
รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมหญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10696&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10696&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10696&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10696&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10699&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10699&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10699&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10699&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10702&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10702&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10702&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10702&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10705&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10705&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10705&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10705&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10717&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10717&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10717&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10717&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10720&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10720&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10720&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=10720&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11404&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11404&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11404&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11404&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11405&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11405&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11405&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11405&lang=


 
 
 
 
 

65 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 14 ปี ทีม
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน

กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 : 1 

 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 1 

 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 16 ปี ทีม
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี ทีม
หญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

2 : 0 
 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี ทีม
หญิง 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมชุดหญิง รุ่น
อายุ 18 ปี ทีม
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 

สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
2 : 1 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11412&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11412&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11412&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11412&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11407&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11407&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11407&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11407&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11409&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11409&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11409&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11409&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11413&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11413&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11413&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11413&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11410&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11410&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11410&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11410&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11411&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11411&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11411&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11411&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11414&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11414&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11414&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-06&sport=05-01&match=11414&lang=


 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขัน  

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

  
 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬากรฑีา 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ประสานงาน : นายปริญญา นาเหนือ    ติดต่อ : 083-808-1703 

 

 



 
 
 
 
 

68 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

โรงเรยีนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สนามแข่งขัน :   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



 
 
 
 
 

69 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬากรีฑา 
รายการ รอบ เวลา สนาม 

วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 07.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 07.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 08.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
กระโดดไกล รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 08.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 08.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย OCT1 08.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT1 08.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมหญิง Heat 08.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย Heat 08.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง Heat 09.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย Heat 09.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิง Heat 09.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย Heat 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

กระโดดไกล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย OCT2 10.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
กระโดดไกล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT2 10.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ทุ่มน้้าหนัก รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 10.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 10.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง Heat 10.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย Heat 10.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง Heat 10.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง Heat 11.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย Heat 11.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

กระโดดไกล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 11.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย Heat 11.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

กระโดดไกล รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ทุ่มน้้าหนัก รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT3 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ทุ่มน้้าหนัก รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT3 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 



 
 
 
 
 

70 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 13.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

รายการ รอบ เวลา สนาม 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 14.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 14.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 14.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย OCT4 14.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT4 14.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 15.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 15.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 15.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 15.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 15.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

 

  



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกิตติกาญต์ นภากร ติดต่อ : 090-971-3402



 
 
 
 
 

72 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” 

  



 
 
 
 
 

73 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬาฟุตบอล 

รายการ รอบ เวลา สนาม 
ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี รอบรอง 9.00 สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี รอบรอง 11.00 สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี รอบรอง 9.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี รอบรอง 11.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี รอบรอง 9.00 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี รอบรอง 11.00 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี รอบรอง 9.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี รอบรอง 11.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี รอบรอง 13.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี รอบรอง 13.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี รอบรอง 9.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี รอบรอง 11.00 สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์ ทวีนาจ ติดต่อ : 063-017-2344 

 

 



 
 
 
 
 

75 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

76 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่
ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก. แต่
ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้้าหนักเกิน 48 กก. 
แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเปเปอร์เวท น้้าหนักเกิน 40 กก. 
แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก. 
แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้้าหนักเกิน 51 กก. 
แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 
กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 45 
กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

  



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร  อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737 

 

 



 
 
 
 
 

78 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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

79 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.
แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้้าหนักเกิน 42 กก.
แต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้้าหนักเกิน 48 กก.
แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอร์เวท น้้าหนักเกิน 40 
กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 16 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 



 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเทควันโด 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 
 

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรนิภา   ค้ารัตน์ ติดต่อ : 088-822-8298



 
 
 
 
 

81 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด 

ล าดับที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

 

สนามแข่งขัน : อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

82 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเทควันโด 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 
39 - 42 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 
39 - 42 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.25 รอผู้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ฟินเวท น้้าหนักไม่เกิน 
39 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ฟินเวท น้้าหนักไม่เกิน 
39 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.10 รอผู้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

แบนตั้มเวท น้้าหนัก
เกิน 48-51 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

แบนตั้มเวท น้้าหนัก
เกิน 48-51 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.40 รอผู้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ไลท์เวท น้้าหนักเกิน 
55-59 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ไลท์เวท น้้าหนักเกิน 
55-59 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.55 รอผู้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ไลท์เวท น้้าหนักเกิน 
55-59 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.55 รอผู้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 



โปรแกรมการแขง่ขันกีฬายิงธน ู

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชัชพงศ์   รัตนวีระประดิษฐ์ ติดต่อ : 087-017-3758 

 

 

 



 
 
 
 
 

84 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงธน ู
ล าดับที่ โรงเรียน 

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

 
สนามแข่งขัน : สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง



 
 
 
 
 

85 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 เวลา 08.30 - 08.50 น.   เปิดสนามฝึกซ้อม ระยะหน้าเป้า 
เวลา 09.00 - 12.00 น.   แข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14/18 ปี 

บุคคลรอบแพ้คัดออก 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14 ปีรอบ 1/8 
*** ทดสอบศูนย์ก่อนการแข่งขัน 2 ชุด 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 18 ปี รอบ 1/8 
*** ทดสอบศูนย์ก่อนการแข่งขัน 2 ชุด 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 18 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 18 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 12.00 - 13.30 น.   พักกลางวัน 
เวลา 13.30 - 13.50 น.   เปิดสนามฝึกซ้อม ระยะหน้าเป้า 
เวลา 14.00 - 16.30 น.   แข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง 

และคันธนูทดก้าลัง อายุไม่เกิน 16 ปีชาย บุคคลรอบแพ้คัดออก 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบ 1/8 
*** ทดสอบศูนย์ก่อนการแข่งขัน 2 ชุด 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบ 1/8 
 *** ทดสอบศูนย์ก่อนการแข่งขัน 2 ชุด 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบ 1/4 
- บุคคลชาย คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ 
- บุคคลหญิง คันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ 
- บุคคลชาย คันธนูทดก้าลัง อายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอภิญญา   ทองภู ติดต่อ : 089-229-7372



 
 
 
 
 

87 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 



 
 
 
 
 

88 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 



 
 
 
 
 

89 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมคู่หญิง รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 14 ป ี

- 17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

  



 
 
 
 
 

90 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 16 ป ี

- 17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่น
อายุ 18 ป ี

- 18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 14 ปี 

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 14 ปี 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ปี 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ปี 

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล้าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ปี 

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ปี 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ปี 

- 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

 

 


