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3 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  35 13 19 67 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  19 15 9 43 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  9 14 11 34 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  9 9 8 26 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  8 10 7 25 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  8 6 10 24 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  6 11 16 33 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  5 10 5 20 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  5 3 4 12 
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  4 14 10 28 
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  4 7 10 21 

รวม 112 112 109 333 
 

สนามแข่งขัน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

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


 
 
 
 
 
 

4 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬากรีฑา 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ขว้างค้อน รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

ขว้างค้อน รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

ขว้างจักร รุ่นอายุ 
16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
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5 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ขว้างจักร รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

10.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรธีรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

พุ่งแหลน รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

พุ่งแหลน รุ่นอายุ 
16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

09.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
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6 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
พุ่งแหลน รุ่นอายุ 
18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

Heat 08.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

Heat 08.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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7 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

Heat 08.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

Heat 08.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

Heat 8.30 โรงเรียนกฬีาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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8 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 14 ปี หญิง 

Heat 08.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

Heat 08.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10934&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10931&lang=


 
 
 
 
 
 

9 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง 

Heat 08.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

Heat 9.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

Heat 9.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกฬีาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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10 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

Heat 9.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

Heat 9.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่ง 200 เมตร รุ่น
อายุ 18 ปี หญิง 

Heat 9.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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11 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งข้ามรั้ว 100 
เมตร หญิง รุ่นอายุ 
14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่งข้ามรั้ว 100 
เมตร หญิง รุ่นอายุ 
16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

วิ่งข้ามรั้ว 100 
เมตร หญิง รุ่นอายุ 
16 ปี 

Heat 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 100 
เมตร หญิง รุ่นอายุ 
16 ปี 

Heat 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10944&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=11672&lang=


 
 
 
 
 
 

12 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งข้ามรั้ว 100 
เมตร หญิง รุ่นอายุ 
18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

วิ่งข้ามรั้ว 110 
เมตร ชาย รุ่นอายุ 
16 ปี 

Heat 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรธีรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 

วิ่งข้ามรั้ว 110 
เมตร ชาย รุ่นอายุ 
16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

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

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 
 

วิ่งข้ามรั้ว 110 
เมตร ชาย รุ่นอายุ 
16 ปี 

Heat 10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 
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13 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งข้ามรั้ว 110 
เมตร ชาย รุ่นอายุ 
14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่งข้ามรั้ว 110 
เมตร ชาย รุ่นอายุ 
18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 14 
ปี ทีมชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 14 
ปี ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

16.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
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14 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 16 
ปี ทีมชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

17.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 16 
ปี ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

16.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 18 
ปี ทีมชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

17.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

วิ่งผลัด 4 x 400 
เมตร รุ่นอายุ 18 
ปี ทีมหญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

11.40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
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15 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งวิบาก 2,000 
เมตร รุ่นอายุ 16 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

วิ่งวิบาก 2,000 
เมตร รุ่นอายุ 16 
ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

วิ่งวิบาก 2,000 
เมตร รุ่นอายุ 18 
ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

16.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10954&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10950&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=01-01&match=10955&lang=


 
 
 
 
 
 

16 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
วิ่งวิบาก 2,000 
เมตร รุ่นอายุ 18 
ปี หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

อัฏฐกรีฑา รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

16.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

อัฏฐกรีฑา รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

16.25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 
 

เขย่งก้าวกระโดด 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

08.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 
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17 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
เขย่งก้าวกระโดด 
รุ่นอายุ 18 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี
 

เดิน 2,000 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปี 
หญิง 

 ชิง
ชนะเลิศ 

07.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

 โรงเรียนกฬีาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เดิน 5,000 เมตร 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

07.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียน
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 
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ผลการแข่งขันกฬีามวยสากลสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายอนันต์   ทวีนาจ  ติดต่อ : 063-017-2344



 
 
 
 
 
 

19 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  6 6 7 19 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  6 3 6 15 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  4 1 4 9 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  2 5 9 16 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 1 12 15 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  1 5 8 14 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  1 1 7 9 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 4 4 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  0 0 4 4 

รวม 22 22 61 105 
 

สนามแข่งขัน :   อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

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


 
 
 
 
 
 

20 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
0 : 0 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
0 : 0 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
33 : 8 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนัก
เกิน 42 กก. แต่ไม่
เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
0 : 0 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนัก
เกิน 43 กก. แต่ไม่
เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
0 : 0 

 

รุ่นพินเวท น้ าหนัก
เกิน 43 กก. แต่ไม่
เกิน 46 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
0 : 0 

 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก
เกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
27 : 18 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11517&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11545&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11544&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11544&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11544&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11544&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11559&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11559&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11559&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11559&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11548&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11552&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11552&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11552&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11552&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11550&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11550&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11550&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11550&lang=


 
 
 
 
 
 

21 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก
เกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
50 : 35 

 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนัก
เกิน 49 กก. แต่ไม่
เกิน 52 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
27 : 24 

 

รุ่นมินิเวท น้ าหนัก
เกิน 38 กก. แต่ไม่
เกิน 40 กก. รุ่นอายุ 
14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.50 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
0 : 0 

 

รุ่นเปเปอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 40 กก. 
แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
17 : 5 

 

รุ่นเปเปอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 40 กก. 
แต่ไม่เกิน 43 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

26 : 3 
 

รุ่นเวลเตอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 64 กก. 
แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ยะลา 
0 : 0 

 

รุ่นเวลเตอร์เวท
น้ าหนักเกิน 64 กก. 
แต่ไม่เกิน 69 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
37 : 27 

 

รุ่นแบนตั้มเวท 
น้ าหนักเกิน 52 กก. 
แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
48 : 34 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11554&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11554&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11554&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11554&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11561&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11561&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11561&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11561&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11546&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11547&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11551&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11551&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11551&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11551&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11558&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11565&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11555&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11555&lang=


 
 
 
 
 
 

22 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นแบนตั้มเวท 
น้ าหนักเกิน 52 กก. 
แต่ไม่เกิน 56 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
34 : 10 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี

สะเกษ 
34 : 14 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.35 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดตรัง 
0 : 0 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
0 : 0 

 

รุ่นไลท์เวท น้ าหนัก
เกิน 56 กก. แต่ไม่
เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 
16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
0 : 0 

 

รุ่นไลท์เวทน้ าหนัก
เกิน 56 กก. แต่ไม่
เกิน 60 กก. รุ่นอายุ 
18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

12.55 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
0 : 0 

 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.20 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
21 : 10 

 

รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท
น้ าหนักเกิน 60 กก. 
แต่ไม่เกิน 64 กก. รุ่น
อายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.05 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

อาคารร่วมใจ
ไชโย ชั้น 1 
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์ 
42 : 20 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11562&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11562&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11562&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11562&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11549&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11549&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11549&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11549&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11553&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11553&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11553&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11553&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11560&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11560&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11560&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11560&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11556&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11563&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11563&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11563&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11563&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11557&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11564&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11564&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11564&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-06&match=11564&lang=


 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีามวยไทยสมัครเล่น 
ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาพร   อินทร์ประโคน ติดต่อ : 084-114-7737



 
 
 
 
 
 

24 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  7 6 6 19 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  6 7 4 17 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  4 4 6 14 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  3 2 5 10 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  1 2 6 9 

รวม 21 21 27 69 
 

สนามแข่งขัน :   ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

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


 
 
 
 
 
 

25 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
29 : 28 
 

รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก
เกิน 46 กิโลกรัม แต่
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
0 : 0 
 

รุ่นฟลายเวทน้ าหนัก
เกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 
51 กก. รุ่นอายุ 16 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
30 : 27 
 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดยะลา 
30 : 27 
 

รุ่นเปเปอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 40 กก.
แต่ไม่เกิน 42 กก. รุ่น
อายุ 14 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
29 : 28 
 

รุ่นเฟเธอร์เวทน้ าหนัก
เกิน 54 กก.แต่ไม่เกิน 
57 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
30 : 27 
 

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

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
30 : 27 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11009&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11009&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11009&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11009&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10973&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10973&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10973&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10973&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11013&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11013&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11013&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11013&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10992&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10992&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10992&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10992&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10967&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10967&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10967&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10967&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11034&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11034&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11034&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11034&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11002&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11002&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11002&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11002&lang=


 
 
 
 
 
 

26 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักเกิน 45 กก.
แต่ไม่เกิน 48 กก. รุ่น
อายุ 16 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
30 : 27 
 

รุ่นไลท์เวท น้ าหนัก
เกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 
60 กก. รุ่นอายุ 18 ปี 
ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
30 : 27 
 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 
น้ าหนักเกิน 60 กก.
แต่ไม่เกิน 63.5 กก. 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

ศูนย์อนุรักษ์
มวยไทย มกช.
วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
0 : 0 
 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11011&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11011&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11011&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11011&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10997&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10997&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10997&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=10997&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11005&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11005&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11005&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=03-04&match=11005&lang=


 
 

 

 

ผลการแข่งขันกฬีายิงธน ู
ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ ์ ติดต่อ : 087-017-3758



 
 
 
 
 
 

28 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  9 6 2 17 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  5 8 8 21 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 3 4 10 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา  0 0 3 3 

รวม 17 17 17 51 
 

สนามแข่งขัน : สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

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


 
 
 
 
 
 

29 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬายิงธนู 

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

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

136 : 106 
 

คันธนูทดก าลัง 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
137 : 126 

 

คันธนูทดก าลัง 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 
(ประลอง) 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
132 : 121 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

7 : 1 
 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดตรัง 
7 : 1 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

6 : 2 
 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11658&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11658&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11658&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11658&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11659&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11659&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11659&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11659&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11660&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11660&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11660&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11660&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11646&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11646&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11646&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11646&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11647&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11650&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11650&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11650&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11650&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11651&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11651&lang=


 
 
 
 
 
 

30 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

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

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลชาย แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ตรัง 
6 : 0 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 14 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครนายก 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 16 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครนายก 
6 : 4 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิงที3่ 9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครนายก 
6 : 2 

 

คันธนูโค้งกลับ 
บุคคลหญิง แพ้คัด
ออก รุ่นอายุ 18 ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

สนามรักบี้ฟุตบอล 
มหาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครนายก 

6 : 2 
 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11654&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11654&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11654&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11654&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11655&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11648&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11648&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11648&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11648&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11649&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11649&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11649&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11649&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11652&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11652&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11652&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11652&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11653&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11653&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11653&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11653&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11656&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11656&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11656&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11656&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11657&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11657&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11657&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=02-06&match=11657&lang=


 

 
 

ผลการแข่งขันกฬีาเซปกัตะกร้อ 
ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอภิญญา   ทองภู ติดต่อ : 089-229-7372 

 

 



 
 
 
 
 
 

32 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

สรุปเหรียญรางวัล 

ล าดับที่ โรงเรียน 
    

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  10 1 4 15 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  4 6 2 12 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  2 2 3 7 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  1 5 6 12 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  1 1 5 7 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  0 2 3 5 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  0 1 1 2 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  0 0 3 3 

รวม 18 18 27 63 
 

สนามการแข่งขัน :  โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

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


 
 
 
 
 
 

33 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

- 09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 : 0 
 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 พบ
กันหมด 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 พบ
กันหมด 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 พบ
กันหมด 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี เสมอ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
0 : 2 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 พบ
กันหมด 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

- 14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10661&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10661&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10661&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10661&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10783&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10783&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10783&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10783&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10787&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10787&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10787&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10787&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10676&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10676&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10676&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10676&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10678&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10678&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10678&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10678&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10793&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10793&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10793&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10793&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10795&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10795&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10795&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10795&lang=


 
 
 
 
 
 

34 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

- 10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 พบ
กันหมด 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่ชาย 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 พบ
กันหมด 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
2 : 0 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 14 
ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 1 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ ชนะ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10707&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10707&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10707&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10707&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10711&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10711&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10711&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10711&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10801&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10801&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10801&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10801&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10805&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10805&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10805&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10805&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10667&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10667&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10667&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10667&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10671&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10671&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10671&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10671&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10789&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10789&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10789&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10789&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10679&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10679&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10679&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10679&lang=


 
 
 
 
 
 

35 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

09.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 16 
ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

13.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
เสมอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี

สะเกษ 
2 : 1 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

2 : 1 
 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 รอง
ชนะเลิศ 

10.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุร ี
2 : 1 

 

ทีมคู่หญิง 
รุ่นอายุ 18 
ปี 

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

- 11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

 พบ
กันหมด 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10681&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10681&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10681&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10681&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10790&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10790&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10790&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10790&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10716&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10716&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10716&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10716&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10721&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10721&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10721&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10721&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10796&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10796&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10796&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10796&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10727&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10730&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10730&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10730&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10730&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10821&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10821&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10821&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10821&lang=


 
 
 
 
 
 

36 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
14 ป ี

 พบ
กันหมด 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

พบกัน
หมด 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

 พบ
กันหมด 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

- 15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
16 ป ี

 พบ
กันหมด 

15.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

- 12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ล าปาง 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

 พบ
กันหมด 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 
18 ป ี

 พบ
กันกัน
หมด 

16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 1 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10822&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10822&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10822&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10822&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10753&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10753&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10753&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10753&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10756&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10756&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10756&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10756&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10812&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10812&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10812&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10812&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10815&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10815&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10815&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10815&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10766&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10766&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10766&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10766&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10767&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10767&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10767&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10767&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10817&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10817&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10817&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10817&lang=


 
 
 
 
 
 

37 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยวชาย 
รุ่นอายุ 18 ป ี

- 16.30 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 2 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดล าปาง 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 14 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 14 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

11.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
2 : 0 

 

ทีมเดีย่วหญิง 
รุ่นอายุ 14 ป ี

 ชิง
ชนะเลิศ 

14.15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น ชนะ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

2 : 0 
 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

12.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 16 ป ี

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุร ี

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 
2 : 1 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 3 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
2 : 0 

 

  

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10818&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10818&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10818&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10818&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10741&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10741&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10741&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10741&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10747&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10747&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10747&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10747&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=11687&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=11687&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=11687&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=11687&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10761&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10761&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10761&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10761&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10764&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10764&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10764&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10764&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10808&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10808&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10808&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10808&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10771&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10771&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10771&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10771&lang=


 
 
 
 
 
 

38 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ป ี

 รอง
ชนะเลิศ 

12.45 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ vs โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ เสมอ โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
0 : 2 

 

ทีมเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุ 18 ป ี

 ชิง
ชนะเลิศ 

15.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี vs โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงฝึกอเนกประสงค์ 
มกช.วิทยาเขตชลบุรี 
สนาม 4 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี 
2 : 0 

 

https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10775&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10775&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10775&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10775&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10781&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10781&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10781&lang=
https://spgames23.tnsu.ac.th/App/Schedule?view=home&date=2022-07-08&sport=05-01&match=10781&lang=


 

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขัน  

ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

 

  
 



 

 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 
ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : นายกิตติกาญต์   นภากร ติดต่อ : 090-971-3402 



 
 
 
 
 
 

41 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

 

 

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

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



 
 
 
 
 
 

42 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
“สุพรรณบุรีเกมส”์ 

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

กีฬาฟุตบอล 

รายการ รอบ เวลา ผู้เข้าร่วมแข่งขัน สนาม 
ทีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี  รอบ

ชิง 
8.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี vs 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

ทีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี  รอบ
ชิง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

สนามมัชฌิมาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี  รอบ
ชิง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สนามฟุตบอล โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี  รอบ
ชิง 

9.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 

ทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี  รอบ
ชิง 

10.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น vs 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีประจันต์ 
"เมธีประมุข" 

ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี  รอบ
ชิง 

13.00 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
vs โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียน
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 


