
 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 

คู่
ที ่

ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

1 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก A 08.30 สาธิตรามค าแหง A1 A2 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน 

  

2 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก B 09.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 

B1 B2 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัยพัฒนา

และสาธิตการศึกษา 

  

3 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก C 10.30 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

C1 C2 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

  

4 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 11.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ฝ่ายมัธยม) 

  

5 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 12.30 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา B3 B4 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   

6 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 13.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

C1 C2 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

7 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 14.30 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

C3 C4 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัยพัฒนา

และสาธิตการศึกษา 

  

8 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 15.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

B1 B2 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

9 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 16.30 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

B3 B4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

10 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 17.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

A1 A3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ฝ่ายมัธยม) 

  

11 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 18.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

A2 A4 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  

 

 

 



 

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 

คู่
ที ่

ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

12 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก D 08.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

D1 D2 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  

13 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก A 09.30 สาธิตรามค าแหง A1 A3 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

14 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก B 10.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่าย

มัธยม) 

B1 B3 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

15 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก A 11.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

A1 A2 สาธิตรามค าแหง   

16 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 12.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B3 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   

17 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 13.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
(ฝ่ายมัธยม) 

B2 B4 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

18 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 14.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

C1 C3 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

  

19 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 15.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

C2 C4 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย

พัฒนาและสาธิตการศึกษา 

  

20 ม.ต้น 
(ช) 

แรก A 16.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

A1 A2 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 

  

21 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 17.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B3 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

22 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 18.30 สาธิตศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

B2 B4 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 

 



 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 

คู่
ที่ 

ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

23 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก C 08.30 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

C1 C3 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

24 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก D 09.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

D1 D3 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   

25 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก A 10.30 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน 

A2 A3 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

26 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก A 11.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

A1 A3 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

27 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 12.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B4 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

28 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก B 13.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 

B2 B3 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   

29 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 14.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

C1 C4 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ สถาบันวิจัย

พัฒนาและสาธิตการศึกษา 

  

30 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก C 15.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

C2 C3 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

  

31 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 16.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

B1 B4 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

32 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 17.30 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

B2 B3 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

  

33 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 18.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

A1 A4 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  

34 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 19.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

A2 A3 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 

  

 

 



วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 

คู่
ที ่

ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

35 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก B 08.30 สาธิตศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัยพัฒนา
และสาธิตการศึกษา 

B2 B3 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

36 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก C 09.30 สาธิตศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

C2 C3 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

37 ม.ต้น 
(ญ) 

แรก D 10.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม) 

D2 D3 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   

38 ม.ปลาย 
(ญ) 

แรก A 11.30 สาธิตรามค าแหง A2 A3 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

39 ม.ต้น 
(ช) 

แรก A 12.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

A1 A3 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน 

  

40 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 13.30 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

B1 B2 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

41 ม.ต้น 
(ช) 

แรก B 14.30 สาธิตศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

B3 B4 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

42 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 15.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B4 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

43 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 16.30 สาธิตศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) 

B2 B3 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

44 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 17.30 สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

A1 A2 สาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

45 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก A 18.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่าย

มัธยม) 

A3 A4 สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

  

 



วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

คู่
ที ่

ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

46 ม.ปลาย 
(ญ) 

รอง X 08.30  X1 X2    

47 ม.ปลาย 
(ญ) 

รอง Y 09.30  Y1 Y2    

48 ม.ต้น 
(ญ) 

สอง A 10.30 ที่ 1 สาย A      

49 ม.ต้น 
(ญ) 

สอง B 11.30 ที่ 1 สาย B      

50 ม.ต้น 
(ญ) 

สอง C 12.30 ที่ 1 สาย C      

51 ม.ต้น 
(ญ) 

สอง D 13.30 ที่ 1 สาย D      

52 ม.ต้น 
(ช) 

แรก A 14.30 สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่าย

มัธยม) 

A2 A3 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน 

  

53 ม.ปลาย 
(ญ) 

รอง X 15.30  X1 X3    

54 ม.ปลาย 
(ญ) 

รอง Y 16.30  Y1 Y3    

55 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 17.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B1 B2 สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

  

56 ม.ปลาย 
(ช) 

แรก B 18.30 สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

B3 B4 สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 

 

 

 

 



วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 

คู่ที่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

57 ม.ต้น (ญ) รอง  08.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 1 สาย B   

58 ม.ต้น (ญ) รอง  09.30 ที่ 1 สาย C   ที่ 1 สาย D   

59 ม.ปลาย (ญ) รอง X 10.30 ที่ 2 สาย B 2X 3X ที่ 2 สาย C   

60 ม.ปลาย (ญ) รอง Y 11.30 ที่ 1 สาย B 2Y 3Y ที่ 1 สาย C   

61 ม.ต้น (ช) รอง  12.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 2 สาย B   

62 ม.ต้น (ช) รอง  13.30 ที่ 2 สาย A   ที่ 1 สาย B   

63 ม.ปลาย (ช) รอง  14.30 ที่ 1 สาย A   ที่ 2 สาย B   

64 ม.ปลาย (ช) รอง  15.30 ที่ 2 สาย A   ที่ 1 สาย B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 

คู่ที่ ประเภท รอบ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ
แข่งขัน 

65 ม.ต้น (ญ) ชิง
ชนะเลิศ 

- 09.00 ผู้ชนะคู่ที่ 37   ผู้ชนะคู่ที่ 58   

66 ม.ปลาย (ญ) ชิง
ชนะเลิศ 

- 10.00 ที่ 1 สาย X   ที่ 1 สาย Y   

67 ม.ต้น (ช) ชิง
ชนะเลิศ 

- 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 61   ผู้ชนะคู่ที่ 62   

68 ม.ปลาย (ช) ชิง
ชนะเลิศ 

- 12.00 ผู้ชนะคู่ที่ 63    ผู้ชนะคู่ที่ 64   

 


