
 

รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับประถมศึกษา  
ประเภท ทีมชาย 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

สาย1 ทีม 1 2 3 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย         

2. สาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา        

3. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         

สาย2 ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"         

2. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร          

3. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง          

4. อนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร"  

ม.สงขลานครินทร" ป4ตตานี 

        

   

   

   

 

   

   

ที�1สาย1 

ที�1สาย2 

ที�2สาย2 

ที�2สาย1 

ชนะเลศิ 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับประถมศึกษา  

ประเภท ทีมหญิง 

   

 

 

 

 

 

 

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร      (ฝ7ายประถม) 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย ฝ7ายประถม 

3. โรงเรียนสาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

4. โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ7ายประถม) 

 ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร          

2. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย           

3. สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"          

4. สาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา          

5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง          



 

รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับมัธยมศึกษา ตอนต�น  

ประเภท ทีมชาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาย1 ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง         

2. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร         

3. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"          

4. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         

สาย2 ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน         

2. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย         

3. สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"         

4. สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา         
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับมัธยมศึกษา ตอนต�น  

ประเภท ทีมหญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ7ายมัธยม) 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย ฝ7ายมัธยม 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ7ายมัธยม) 

5. โรงเรียนสาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร          

2. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย          

3. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน          

4. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง          

5 สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"          



 

รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ประเภท ทีมชาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

สาย1 ทีม 1 2 3 4 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง         

2. สาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา         

3. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"         

4. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ ประสานมิตร          

สาย2 ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           

2. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย           

3. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม,          

4. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน          

5. สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"          
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเข�าร�วมการแข�งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ประเภท ทีมหญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย ฝ7ายมัธยม 

3. โรงเรียนสาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ7ายมัธยม) 

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ7ายมัธยม) 

 ทีม 1 2 3 4 5 ชนะ แพ� คะแนน อันดับ 

1. สาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา          

2. สาธิตจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย          

3. สาธิตแห,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"          

4. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง          

5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม          



คู�ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม ทีม ผล

1 9.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก เกษตร จุฬา

2 9.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก ปทุมวัน เชียงใหม�

3 9.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ บูรพา รามคําแหง

4 9.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ เกษตร มหาสารคาม

5 9.00 หญิง.ม.ต*น _ _ ประสานมิตร รามคําแหง

6 9.00 หญิง.ม.ต*น _ _ ปทุมวัน เกษตร

7 9.00 หญิง.ประถม _ _ ประสานมิตร บูรพา

8 9.00 หญิง.ประถม _ _ เกษตร รามคําแหง

9 10.30 ชาย.ประถม 1 แรก จุฬา มหาสารคาม

10 10.30 ชาย.ประถม 2 แรก เกษตร ประสานมิตร

11 10.30 ชาย.ประถม 2 แรก รามคําแหง สงขลา

12 10.30 ชาย.ม.ปลาย 1 แรก รามคําแหง บูรพา

13 10.30 ชาย.ม.ปลาย 1 แรก สงขลา ประสานมิตร

14 10.30 ชาย.ม.ต*น 1 แรก รามคําแหง ประสานมิตร

15 10.30 ชาย.ม.ต*น 1 แรก สงขลา มหาสารคาม

16 10.30 ชาย.ม.ต*น 2 แรก ปทุมวัน จุฬา

17 13.00 ชาย.ม.ต*น 2 แรก เกษตร บูรพา

18 13.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม จุฬา

19 13.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก เกษตร ปทุมวัน

20 13.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ รามคําแหง มหาสารคาม

21 13.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ จุฬา เกษตร

22 13.00 หญิง.ม.ต*น _ _ รามคําแหง เกษตร

23 13.00 หญิง.ม.ต*น _ _ จุฬา ปทุมวัน

24 13.00 หญิง.ประถม _ _ บูรพา รามคําแหง

25 14.30 หญิง.ประถม _ _ จุฬา เกษตร

26 14.30 ชาย.ประถม 1 แรก จุฬา บูรพา

27 14.30 ชาย.ประถม 2 แรก เกษตร รามคําแหง

28 14.30 ชาย.ประถม 2 แรก สงขลา ประสานมิตร

29 14.30 ชาย.ม.ปลาย 1 แรก รามคําแหง สงขลา

30 14.30 ชาย.ม.ปลาย 1 แรก ประสานมิตร บูรพา

31 14.30 ชาย.ม.ต*น 1 แรก รามคําแหง สงขลา

32 14.30 ชาย.ม.ต*น 1 แรก มหาสารคาม ประสานมิตร

โปรแกรมการแข�งขันประเภททีม วันท่ี 8 มกราคม 2560



คู�ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม ทีม ผล

33 16.00 ชาย.ม.ต*น 2 แรก ปทุมวัน เกษตร

34 16.00 ชาย.ม.ต*น 2 แรก บูรพา จุฬา

35 16.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม เชียงใหม�

36 16.00 ชาย.ม.ปลาย 2 แรก จุฬา ปทุมวัน

37 16.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ บูรพา มหาสารคาม

38 16.00 หญิง.ม.ปลาย _ _ รามคําแหง จุฬา

39 16.00 หญิง.ม.ต*น _ _ ประสานมิตร เกษตร

40 16.00 หญิง.ม.ต*น _ _ รามคําแหง จุฬา

โปรแกรมการแข�งขันประเภททีม วันท่ี 8 มกราคม 2560



คู�ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม ทีม ผล

41 9.00 หญิง.ประถม _ _ ประสานมิตร รามคําแหง

42 9.00 หญิง.ประถม _ _ บูรพา จุฬา

43 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม ปทุมวัน

44 9.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เชียงใหม� เกษตร

45 9.00 ชาย ม.ปลาย 1 แรก รามคําแหง ประสานมิตร

46 9.00 ชาย ม.ปลาย 1 แรก บูรพา สงขลา

47 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา เกษตร

48 9.00 หญิง ม.ปลาย _ _ มหาสารคาม จุฬา

49 10.30 ชาย.ประถม 1 แรก บูรพา มหาสารคาม

50 10.30 ชาย.ประถม 2 แรก เกษตร สงขลา

51 10.30 ชาย.ประถม 2 แรก ประสานมิตร รามคําแหง

52 10.30 ชาย ม.ต*น 1 แรก รามคําแหง มหาสารคาม

53 10.30 ชาย ม.ต*น 1 แรก ประสานมิตร สงขลา

54 10.30 ชาย ม.ต*น 2 แรก ปทุมวัน บูรพา

55 10.30 ชาย ม.ต*น 2 แรก จุฬา เกษตร

56 10.30 หญิง ม.ต*น _ _ ประสานมิตร ปทุมวัน

57 13.00 หญิง ม.ต*น _ _ เกษตร จุฬา

58 13.00 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร เกษตร

59 13.00 หญิง ประถม _ _ รามคําแหง จุฬา

60 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก มหาสารคาม เกษตร

61 13.00 ชาย ม.ปลาย 2 แรก เชียงใหม� จุฬา

62 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ บูรพา จุฬา

63 13.00 หญิง ม.ปลาย _ _ เกษตร รามคําแหง

64 13.00 หญิง ม.ต*น _ _ ประสานมิตร จุฬา

65 14.30 หญิง ม.ต*น _ _ ปทุมวัน รามคําแหง

66 14.30 หญิง ประถม _ _ ประสานมิตร จุฬา

67 14.30 หญิง ประถม _ _ เกษตร บูรพา

68 14.30 ชาย ประถม _ รองฯ ที่1สาย1 ที่2สาย2

69 14.30 ชาย ประถม _ รองฯ ที่2สาย1 ที่1สาย2

70 14.30 ชาย ม.ต*น _ รองฯ ที่1สาย1 ที่2สาย2

71 14.30 ชาย ม.ต*น _ รองฯ ที่2สาย1 ที่1สาย2

72 16.00 ชาย ม.ปลาย _ รองฯ ที่1สาย1 ที่2สาย2

73 16.00 ชาย ม.ปลาย _ รองฯ ที่2สาย1 ที่1สาย2

โปรแกรมการแข�งขันประเภททีม วันท่ี 9 มกราคม 2560



คู�ท่ี เวลา ประเภท สาย รอบ ทีม ทีม ผล

74 9.00 ชาย ประถม _ ชิงฯ ทีมชนะคู�ที่ 68 ทีมชนะคู�ที่ 69

75 9.00 ชาย ม.ต*น _ ชิงฯ ทีมชนะคู�ที่ 70 ทีมชนะคู�ที่ 71

76 9.00 ชาย ม.ปลาย _ ชิงฯ ทีมชนะคู�ที่ 72 ทีมชนะคู�ที่ 73

* ช�วงบ�าย ของวันที่ 10 มกราคม 2560 จะเป6นการแข�งขันประเภท คู�ผสม

โปรแกรมการแข�งขันประเภททีม วันท่ี 10 มกราคม 2560

* หลังจากแข�งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมจะเป6นพิธีมอบเหรียญรางวัลประเภททีม


