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3 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  24 7 10 41 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  12 11 8 31 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  8 5 8 21 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  6 4 5 15 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  5 11 11 27 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  5 8 4 17 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  4 11 6 21 
8 โรงเรียนกฬีาจังหวัดอุบลราชธานี  4 8 11 23 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  4 4 6 14 
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  3 3 2 8 
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  2 5 3 10 

รวม 77 77 74 228 
 

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=11-05&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=11-10&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=11-11&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 จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬากรีฑา 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
กระโดดสูง รุ่นอายุ 
14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

กระโดดไกล รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
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5 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
กระโดดไกล รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี
 

กระโดดไกล รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 
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6 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ขว้างจักร รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ทุ่มน้ าหนัก รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

 โรงเรียนกฬีา
จังหวัดล าปาง 
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7 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 
14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 
 

พุ่งแหลน รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 3,000 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

07.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิ่ง 3,000 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

07.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิ่ง 5,000 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

Heat 10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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9 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 
 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

Heat 10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

Heat 11.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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10 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 
 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

Heat 11.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

Heat 10.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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11 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

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

Heat 10.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 
 

วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 
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12 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 14 ปี 
ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 
 

วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 16 ปี 
ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10874&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10877&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10876&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10879&lang=


 
 
 
 
 
 

13 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งผลัด 4 x 100 
เมตร รุ่นอายุ 18 ปี 
ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=01-01&match=10878&lang=


 

 

 
ผลการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกิตติกาญต์   นภากร ติดต่อ : 090-971-3402 



 
 
 
 
 
 

15 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  0 0 3 3 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  0 0 2 2 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  0 0 2 2 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  0 0 2 2 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 1 1 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  0 0 1 1 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  0 0 1 1 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  0 0 0 0 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 0 0 0 

รวม 0 0 12 12 
 
สนามแข่งขัน :  1. สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
   3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   4. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
   5. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-03&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-01&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-07&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-08&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-06&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-02&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-04&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-05&SportCode=05-06&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=05-06&lang=


 
 
 
 
 
 

16 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
กีฬาฟุตบอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

 รอบ
รอง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามมัชฌิมาชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
5 : 1 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 14 ปี 

 รอบ
รอง 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

สนามมัชฌิมาชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ยะลา 
3 : 1 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

 รอบ
รอง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแก่น 
6 : 5 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

 รอบ
รอง 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
5 : 0 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอบ
รอง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดศรีสะเกษ 
2 : 0 

 

ทีมชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

 รอบ
รอง 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

4 : 3 
 

ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 รอบ
รอง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
6 : 1 

 

ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 
 
 

 รอบ
รอง 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุร ี
2 : 1 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10529&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10529&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10529&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10529&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10530&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10530&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10530&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10530&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10518&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10518&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10518&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10518&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10505&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10505&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10505&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10505&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10506&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10506&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10506&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10506&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10558&lang=


 
 
 
 
 
 

17 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 รอบ
รอง 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
1 : 0 

 

ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 รอบ
รอง 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
3 : 2 

 

ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 รอบ
รอง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
3 : 0 

 

ทีมหญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 รอบ
รอง 

11.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอล 
โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี

สะเกษ 
2 : 1 

 

 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10538&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10538&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10538&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10538&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10539&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10539&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10539&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-06&match=10539&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีามวยสากลสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์   ทวีนาจ  ติดต่อ : 063-017-2344



 
 
 
 
 
 

19 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  6 3 7 16 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  4 2 6 12 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  1 5 8 14 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  1 3 9 13 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 1 12 14 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  1 0 7 8 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 0 4 4 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 4 4 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  0 0 4 4 

รวม 14 14 61 89 
 

สนามแข่งขัน :   อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

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


 
 
 
 
 
 

20 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 
42 กก. แต่ไม่เกิน 45 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

41 : 26 
 

รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 
42 กก. แต่ไม่เกิน 45 
กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อ่างทอง 
36 : 11 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 
42 กก. แต่ไม่เกิน 45 
กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 
(ประลอง) 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
0 : 0 

 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก
เกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
0 : 0 

 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก
เกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

0 : 0 
 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนัก
เกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

0 : 0 
 

รุ่นมินิเวท น้ าหนักเกิน 
38 กก. แต่ไม่เกิน 40 
กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 1 โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

0 : 0 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11498&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11480&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11480&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11480&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11480&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11490&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11490&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11490&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11490&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11500&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11484&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11484&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11484&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11484&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11494&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11489&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11489&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11489&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11489&lang=


 
 
 
 
 
 

21 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นเปเปอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 40 กก. 
แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
52 : 20 

 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้ าหนัก
เกิน 54 กก. แต่ไม่
เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
52 : 36 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้ าหนักเกิน 51 กก. 
แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จงัหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแก่น 
33 : 31 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้ าหนักเกิน 51 กก. 
แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแก่น 
30 : 5 

 

รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. 
แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

0 : 0 
 

รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. 
แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

31 : 24 
 

รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก. 
แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแก่น 
0 : 0 

 

รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 57 กก. 
แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0 : 0 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11491&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11491&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11491&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11491&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11608&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11486&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11486&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11486&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11486&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11495&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11495&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11495&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11495&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11499&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11482&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11482&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11482&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11482&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11493&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11493&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11493&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11493&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11496&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-06&match=11496&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีามวยไทยสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร   อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737



 
 
 
 
 
 

23 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  5 3 6 14 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  2 3 6 11 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 2 4 8 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  1 2 5 8 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  1 1 6 8 

รวม 11 11 27 49 
 

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


 
 
 
 
 
 

24 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นน้ าหนักเกิน 32 
กก.แต่ไม่เกิน 34 กก. 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
29 : 28 

 

รุ่นน้ าหนักเกิน 34 
กก.แต่ไม่เกิน 36 กก. 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ยะลา 
29 : 28 

 

รุ่นน้ าหนักเกิน 36 
กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
29 : 28 

 

รุ่นน้ าหนักเกิน 36 
กก.แต่ไม่เกิน 38 กก. 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
29 : 28 

 

รุ่นน้ าหนักเกิน 38 
กก.แต่ไม่เกิน 40 กก. 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ตรัง 
29 : 28 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนัก
เกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 
45 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
30 : 27 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนัก
เกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 
45 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
29 : 28 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11007&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11007&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11007&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11007&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10953&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10953&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10953&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10953&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10957&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10957&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10957&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10957&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10975&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10975&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10975&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10975&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10980&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10980&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10980&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10980&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10988&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10988&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10988&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10988&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11031&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11031&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11031&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11031&lang=


 
 
 
 
 
 

25 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นฟลายเวทน้ าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกฬีาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
30 : 27 

 

รุ่นเปเปอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
29 : 28 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้ าหนักเกิน 51 กก.
แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ตรัง 
29 : 28 

 

รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
30 : 27 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11037&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11037&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11037&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11037&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10983&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10983&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10983&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=10983&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11028&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11028&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11028&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11028&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11035&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11035&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11035&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-04&match=11035&lang=


 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีาเทควันโด 
ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ประสานงาน : นางสาวพรนิภา   ค ารัตน์  ติดต่อ : 088-822-8298



 
 
 
 
 
 

27 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  4 0 0 4 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  0 3 0 3 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 1 1 2 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  0 0 3 3 

รวม 4 4 4 12 
 

สนามแข่งขัน : อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-10&SportCode=03-02&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-13&SportCode=03-02&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-09&SportCode=03-02&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Medal/School?SchoolCode=11-12&SportCode=03-02&lang=


 
 
 
 
 
 

28 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเทควันโด 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 
39 - 42 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 
39 - 42 กิโลกรัม รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 
 
 

ฟินเวท น้ าหนักไม่เกิน 
39 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 
ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ฟินเวท น้ าหนักไม่เกิน 
39 กิโลกรัม รุ่นอายุ 14 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

แบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 
48-51 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

แบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 
48-51 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 
 
 

ไลท์เวท น้ าหนักเกิน 
55-59 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ไลท์เวท น้ าหนักเกิน 
55-59 กิโลกรัม รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย 
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11440&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11440&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11440&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11440&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11446&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11446&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11446&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11446&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11439&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11439&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11439&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11439&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11445&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11445&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11445&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11445&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11442&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11442&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11442&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11442&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11447&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11447&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11447&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11447&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11444&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11444&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11444&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11444&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11617&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11617&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11617&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=03-02&match=11617&lang=


 

 

 

ผลการแข่งขันกฬีายิงธน ู
ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์  ติดต่อ : 087-017-3758



 
 
 
 
 
 

30 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  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=


 
 
 
 
 
 

31 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬายิงธนู 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูทดก าลัง 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

141 : 108 
 

คันธนูทดก าลัง 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
131 : 130 

 

คันธนูทดก าลัง 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

131 : 128 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 4 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดยะลา 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11627&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11627&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11627&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11627&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11622&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11622&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11622&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11622&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11601&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11601&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11601&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11601&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11602&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11602&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11602&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11602&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11603&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11603&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11603&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11603&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11605&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11605&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11605&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11605&lang=


 
 
 
 
 
 

32 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ยะลา 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

8 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดยะลา 
0 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

4 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

6 : 4 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

4 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
7 : 3 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

4 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

4 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

7 : 1 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดยะลา 
7 : 3 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11606&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11606&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11606&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11606&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11607&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11607&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11607&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11607&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11609&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11609&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11609&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11609&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11610&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11610&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11610&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11610&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11611&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11611&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11611&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11611&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11613&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11613&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11613&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11613&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11614&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11614&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11614&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11614&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11615&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11615&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11615&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11615&lang=


 
 
 
 
 
 

33 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดยะลา 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดยะลา 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดยะลา 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดยะลา 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11616&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11616&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11616&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11616&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11623&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11623&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11623&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11623&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11624&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11624&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11624&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11624&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11625&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11625&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11625&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11625&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11629&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11629&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11629&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11629&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11630&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11630&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11630&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11630&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11632&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11632&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11632&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11632&lang=


 
 
 
 
 
 

34 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

6 : 4 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
7 : 1 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

7 : 1 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

8 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดยะลา 
7 : 3 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11633&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11633&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11633&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11633&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11641&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11641&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11641&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11641&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11643&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11643&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11643&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11643&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11644&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11644&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11644&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11644&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11591&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11591&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11591&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11591&lang=


 
 
 
 
 
 

35 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดยะลา 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดยะลา 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

4 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกฬีา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหา
ลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11593&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11593&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11593&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11593&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11594&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11594&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11594&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11594&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11596&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11596&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11596&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11596&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11597&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11597&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11597&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11597&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11598&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11598&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11598&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11598&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11599&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11599&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11599&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11599&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11590&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11590&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11590&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11590&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11592&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11592&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11592&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11592&lang=


 
 
 
 
 
 

36 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
7 : 3 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

8 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
6 : 5 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

4 14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
6 : 4 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11595&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11595&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11620&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11620&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11620&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11620&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11621&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11621&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11621&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11621&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11634&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11634&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11634&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11634&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11635&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11635&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11635&lang=
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https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11635&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11636&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11636&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11636&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11636&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11637&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11637&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11637&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11637&lang=


 
 
 
 
 
 

37 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

7 : 1 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
7 : 3 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

4 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 0 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

ก่อนรอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

7 : 1 
 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11638&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11638&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11638&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11638&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11639&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11639&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11639&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11639&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11540&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11540&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11540&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11540&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11541&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11541&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11541&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11541&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11542&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11542&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11542&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11542&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11600&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11600&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11600&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11600&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11604&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11604&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11604&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=02-06&match=11604&lang=


 

 
 

ผลการแข่งขันกฬีาเซปกัตะกร้อ 
ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอภิญญา   ทองภู ติดต่อ : 089-229-7372 

 

 



 
 
 
 
 
 

39 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

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

 

สนามการแข่งขัน :  โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 



 
 
 
 
 
 

40 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 0 
 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

2 : 0 
 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 : 0 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10619&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10735&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10735&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10735&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10735&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10737&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10737&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10737&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10737&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10909&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10909&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10909&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10909&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10911&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10911&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10911&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10911&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10640&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10642&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10642&lang=


 
 
 
 
 
 

41 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 : 0 
 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

2 : 0 
 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10740&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10740&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10740&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10740&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10742&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10742&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10742&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10742&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10912&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10912&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10912&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10912&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10914&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10914&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10914&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10914&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10744&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10744&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10744&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10744&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10745&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10745&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10745&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10745&lang=


 
 
 
 
 
 

42 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10915&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10915&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10915&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10915&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10916&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10916&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10916&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10916&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10628&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10631&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10645&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10662&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10662&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10662&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10662&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10664&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10664&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10664&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10664&lang=


 
 
 
 
 
 

43 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ

เกษ 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 : 1 
 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
2 : 1 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10673&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10673&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10673&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10673&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10666&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10666&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10666&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10666&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10669&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10669&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10669&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10669&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10751&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10751&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10751&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10751&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10754&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10754&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10754&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10754&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10829&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10829&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10829&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10829&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=11543&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=11543&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=11543&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=11543&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10712&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10712&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10712&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10712&lang=


 
 
 
 
 
 

44 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

17.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

2 : 0 
 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10715&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10715&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10715&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10715&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10758&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10758&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10758&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10758&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10759&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10759&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10759&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10759&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10917&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10917&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10917&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10917&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10918&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10918&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10918&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10918&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10723&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10723&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10723&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10723&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10726&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10726&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10726&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10726&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10905&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10905&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10905&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10905&lang=


 
 
 
 
 
 

45 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

18.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
หญิง รุ่นอายุ 
14 ป ี

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยว
หญิง รุ่นอายุ 
14 ป ี

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
หญิง รุ่นอายุ 
16 ป ี

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ

เกษ 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
หญิง รุ่นอายุ 
16 ป ี

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

2 : 1 
 

ทีมเดี่ยว
หญิง รุ่นอายุ 
16 ป ี

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10907&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10907&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10907&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10907&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10919&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10919&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10919&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10919&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10920&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10920&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10920&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10920&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10675&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10675&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10675&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10675&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10718&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10718&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10718&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10718&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10722&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10722&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10722&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10722&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10729&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10729&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10729&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10729&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10732&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10732&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10732&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10732&lang=


 
 
 
 
 
 

46 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ปี 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ปี 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์ 
2 : 0 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10738&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10738&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10738&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10738&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10739&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10739&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10739&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-07&sport=05-01&match=10739&lang=


 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขัน  

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

  
 



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬากรฑีา 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ประสานงาน : นายปริญญา นาเหนือ    ติดต่อ : 083-808-1703 

 

 



 
 
 
 
 
 

49 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 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สนามแข่งขัน :   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 

50 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬากรีฑา 

รายการ รอบ เวลา สนาม 
กระโดดสูง รุ่นอายุ 16 ปี ชาย OCT6 10.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT6 10.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ขว้างค้อน รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ขว้างค้อน รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ขว้างจักร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 10.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 08.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 16 ปี ชาย OCT7 13.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 09.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี ชาย OCT7 13.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 14.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอาย ุ14 ปี ชาย Heat 08.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 13.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง Heat 08.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอาย ุ14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย Heat 09.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 13.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง Heat 08.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย Heat 09.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 13.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง Heat 09.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี Heat 10.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี ชิงชนะเลิศ 14.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 16 ปี Heat 10.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 16 ปี ชิงชนะเลิศ 14.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี Heat 10.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ 14.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 16 ปี OCT5 09.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 16 ปี Heat 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 



 
 
 
 
 
 

51 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา สนาม 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 16 ปี ชิงชนะเลิศ 14.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ชิงชนะเลิศ 14.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี OCT5 09.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี Heat 10.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ 14.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมชาย Heat 11.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 16.45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมหญิง Heat 11.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 16.35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย Heat 11.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 17.05 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง Heat 11.20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 16.55 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย Heat 11.50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย ชิงชนะเลิศ 17.25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิง Heat 11.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ 17.15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 15.45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 15.15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 16.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 15.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 13.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 08.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
เดิน 2,000 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 07.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
 

  



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์ ทวีนาจ ติดต่อ : 063-017-2344 

 

 



 
 
 
 
 
 

53 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

54 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นน้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่
เกิน 34 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นน้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่
เกิน 36 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นน้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่
เกิน 38 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 42 กก. 
แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 43 กก. 
แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 43 กก. 
แต่ไม่เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน 49 
กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน 49 
กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนักเกิน 49 กก. 
แต่ไม่เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

  



 
 
 
 
 
 

55 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นมินิเวท น้ าหนักเกิน 38 กก. 
แต่ไม่เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเปเปอร์เวท น้ าหนักเกิน 40 
กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเปเปอร์เวท น้ าหนักเกิน 40 
กก. แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 64 
กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นเวลเตอร์เวทน้ าหนักเกิน 64 
กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 52 
กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 52 
กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 
46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 
46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 
46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

  



 
 
 
 
 
 

56 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นไลท์เวท น้ าหนักเกิน 56 กก. 
แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทน้ าหนักเกิน 56 กก. 
แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 
60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวทเตอร์เวทน้ าหนักเกิน 
60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

 

  



 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร  อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737 

 

 



 
 
 
 
 
 

58 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

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

 

สนามแข่งขัน :   ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

59 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
รุ่นน้ าหนักเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 
40 กก. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน 46 
กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนักเกิน 48 กก.
แต่ไม่เกนิ 51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนักเกิน 48 กก.
แต่ไม่เกิน 51 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นเปเปอร์เวท น้ าหนักเกิน 40 
กก.แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่นอายุ 14 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้ าหนักเกิน 54 กก.
แต่ไม่เกิน 57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 
กก.แต่ไม่เกิน 54 กก. รุ่นอายุ 16 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ าหนักเกิน 45 
กก.แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่นอายุ 16 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวท น้ าหนักเกิน 57 กก.
แต่ไม่เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ าหนักเกิน 
60 กก.แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มกช.
วิทยาเขตอ่างทอง 



โปรแกรมการแขง่ขันกีฬายิงธน ู

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผูป้ระสานงาน : นายชัชพงศ์   รัตนวีระประดิษฐ์ ติดต่อ : 087-017-3758 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

61 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงธน ู
ล าดับที่ โรงเรียน 

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

 
สนามแข่งขัน : สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง



 
 
 
 
 
 

62 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
กีฬายิงธนู 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
คันธนูทดก าลัง บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูทดก าลัง บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูทดก าลัง บุคคลหญิง 
แพ้คดัออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลชาย 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิงที่3 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

คันธนูโค้งกลับ บุคคลหญิง 
แพ้คัดออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 



 

 

 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอภิญญา   ทองภู ติดต่อ : 089-229-7372



 
 
 
 
 
 

64 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 

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

 

สนามการแข่งขัน :  โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 



 
 
 
 
 
 

65 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 14 ปี - 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 14 ปี - 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี - 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี - 09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี - 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
14 ปี 

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
14 ปี 

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
16 ปี 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
16 ปี 

- 12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
18 ปี 

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 
18 ปี 

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 14 ปี - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 14 ปี - 13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่นอายุ 16 ปี - 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

  



 
 
 
 
 
 

66 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 16 ปี 

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมคู่ชาย รุ่น
อายุ 18 ปี 

- 15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 ปี 

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 14 ปี 

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 ปี 

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 3 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 16 ปี 

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 4 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 ปี 

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 1 

ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 ปี 

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ มกช.
วิทยาเขตชลบุรี สนาม 2 

 

 


