
 

โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

6 – 12 มกราคม 2560 
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ก าหนดการแบ่งสายการแข่งขัน แฮนด์บอล หญิง 
 

รหัส 17 : ชนิดกีฬา : แฮนด์บอล 

สนามแข่งขัน : อาคารกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชั้น 2 ) 

แฮนด์บอล ทีมหญิง : ระดับประถมศึกษา 

สาย A สาย B 
สาธิตประสานมิตร สาธิตราม 
สาธิตศิลปากร สาธิตขอนแก่น 

สาธิตก าแพงแสน สาธิตเกษตร 
สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา 

 

แฮนด์บอล ทีมหญิง : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาย A สาย B 
สาธิตจุฬา สาธิตบูรพา 

สาธิตปทุมวัน สาธิตราม 
สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร 

 สาธิตก าแพงแสน 
 

 

 



 

ตารางการแข่งขัน แฮนด์บอล หญิง 

วัน เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
1 แรก ประถม A 9.00 น. สาธิตประสานมิตร สาธิตศิลปากร   
2 แรก ประถม A 10.00 น. สาธิตก าแพงแสน สาธิตจุฬา   
3 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตขอนแก่น   
4 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตบูรพา   
5 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน   
6 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธิตราม   
7 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตเกษตร สาธิตก าแพงแสน   

วัน อาทิตย ์ที่ 8 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
8 แรก ประถม A 9.00 น. สาธิตประสานมิตร สาธิตก าแพงแสน   
9 แรก ประถม A 10.00 น. สาธิตศิลปากร สาธิตจุฬา   
10 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตเกษตร   
11 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตบูรพา   
12 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร   
13 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธิตเกษตร   
14 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตราม สาธิตก าแพงแสน   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัน จันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ระดับ สา

ย 
เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
15 แรก ประถม A 9.00 น. สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา   
16 แรก ประถม A 10.00 น. สาธิตศิลปากร สาธิต

ก าแพงแสน 
  

17 แรก ประถม B 11.00 น. สาธิตราม สาธิตบูรพา   
18 แรก ประถม B 12.00 น. สาธิตขอนแก่น สาธิตเกษตร   
19 แรก มัธยมต้น A 13.00 น. สาธิตปทุมวัน สาธิต

ประสานมิตร 
  

20 แรก มัธยมต้น B 14.00 น. สาธิตบูรพา สาธิต
ก าแพงแสน 

  

21 แรก มัธยมต้น B 15.00 น. สาธิตราม สาธิตเกษตร   
 
วัน อังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
22 รองชนะเลิศ ประถม - 10.00 น. ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
23 รองชนะเลิศ ประถม - 11.20 น. ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B   
24 รองชนะเลิศ มัธยมต้น - 13.00 น. ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B   
25 รองชนะเลิศ มัธยมต้น - 14.20 น. ที่ 2 สาย A ที่ 1 สาย B   
 
วัน พุธ ที่ 11 มกราคม 2560 
คู่ที ่ รอบ ระดับ สาย เวลา ระหว่าง ผลการ

แข่งขัน 
26 ชิงชนะเลิศ ประถม - 10.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 22 ผู้ชนะคู่ที่ 23   
27 ชิงชนะเลิศ มัธยมต้น - 11.20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 24 ผู้ชนะคู่ที่ 25   
    13.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล   

 


