
วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทมี พบ ทมี

1 09.00 น. D นางฟ้ามหานยิม พบ AMITY VC

2 10.00 น. C มัทฉาชมพู พบ BLACK SWAN

3 11.00 น. B UNITY A พบ MONSTER VC

4 12.00 น. A WAREE พบ ทา่ขา้ม ชลบรุี

5 13.00 น. A ร.ร. มักกะสนั พบ ร.ร.สนามชยัเขต

6 14.00 น. A ร.ร. ทา่ขา้มพทิยา พบ ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์

7 15.00 น. B ร.ร.อ านวยวทิย์ พบ ร.ร. ฤทธยิะวรรณา

8 16.00 น. B ร.ร.ประชาบ ารุง พบ ร.ร. เศรษฐบตุรฯ

9 11.00 น. B ร.ร.กาญจนภเิษกฯ พบ ร.ร. เทศบาล ๑ สป.

10 12.00 น. B ร.ร.วัดไชยนาวาส พบ ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์

11 13.00 น. A ร.ร. สวนกหุลาบ สป. พบ ร.ร. บา้นหนองใหญ่

12 14.00 น. C ร.ร. วสิทุธกิษัตรี พบ ร.ร. กฬีานครปฐม

13 15.00 น. 12 ปี หญงิ A ร.ร. บงึเขายอ้นฯ พบ ร.ร. วัดโขด

14 16.00 น. 12 ปี หญงิ B ร.ร. มนีบรุี พบ ร.ร. วัดแจงรอ้น

15 10.00 น. B ร.ร. ราชประชาฯ พบ ร.ร. ต าหรุ

16 11.00 น. A ร.ร. ดาราคาม พบ ร.ร. วัดออ้มนอ้ย

17 12.00 น. C ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร. พบิลูประชาบาล

18 13.00 น. C ร.ร. อนุบาลสขุสวัสดิ์ พบ ร.ร. สมทุรสงคราม

19 14.00 น. D ร.ร. วัดบางพลใีหญ่ พบ ร.ร. วัดศรวีารนีอ้ย

20 15.00 น. D ร.ร. พระสมทุรเจดยี์ พบ ร.ร. พระหฤทัยฯ

21 16.00 น. 12 ปี ชาย B ร.ร. วัดบางพลใีหญ่ พบ ร.ร.ประชาบ ารุง

22 10.00 น. A ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร.ต าหรุ

23 11.00 น. A ร.ร. อ านวยวทิย์ พบ ร.ร. ดาราคาม

24 12.00 น. B ร.ร. อัสสมัชญัประถม พบ ร.ร.ประชาบ ารุง

25 13.00 น. C ร.ร.วัดสาลโีข พบ ร.ร.ชอ่งนนทรี

26 14.00 น. D ร.ร. พบิลูประชาบาล พบ ร.ร.บา้นคลองสามสบิ

27 15.00 น. B ร.ร. วัดบางพลใีหญ่ พบ ร.ร. อัสสมัชญัประถม

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

3-ม.ิย.-60

4-ม.ิย.-60

12 ปี หญงิ

6-ม.ิย.-60

5-ม.ิย.-60

ประชาชน

18 ปี ชาย

12 ปี ชาย

18 ปี หญงิ



วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทมี พบ ทมี

28 16.00 น. C ร.ร.อนุบาลสขุสวัสดิ์ พบ ร.ร.ชอ่งนนทรี

29 17.00 น. D ร.ร.บา้นคลองสามสบิ พบ ร.ร. บา้นเจยีรดับ

30 10.00 น. A ร.ร. ดาราคาม พบ ร.ร. บงึเขายอ้นฯ

31 11.00 น. A ร.ร. วัดออ้มนอ้ย พบ ร.ร. วัดโขด

32 12.00 น. B ร.ร. มนีบรุี พบ ร.ร. ราชประชาฯ

33 13.00 น. B ร.ร. วัดแจงรอ้น พบ ร.ร. ต าหรุ

34 14.00 น. C ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร. อนุบาลสขุสวัสดิ์

35 15.00 น. C ร.ร. พบิลูประชาบาล พบ ร.ร. สมทุรสงคราม

36 16.00 น. D ร.ร. วัดศรวีารนีอ้ย พบ ร.ร. พระหฤทัยฯ

37 17.00 น. D ร.ร. วัดบางพลใีหญ่ พบ ร.ร. พระสมทุรเจดยี์

38 10.00 น. A ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร. อ านวยวทิย์

39 11.00 น. A ร.ร.ต าหรุ พบ ร.ร. ดาราคาม

40 12.00 น. C ร.ร.อนุบาลสขุสวัสดิ์ พบ ร.ร.วัดสาลโีข

41 13.00 น. D ร.ร. พบิลูประชาบาล พบ ร.ร. บา้นเจยีรดับ

42 14.00 น. A ร.ร. บา้นหนองใหญ่ พบ ว.จรัลสนลิวงศ์

43 15.00 น. C ร.ร. เตรยีมอดุม สป. พบ ร.ร. กฬีานครปฐม

44 16.00 น. B ร.ร.วัดไชยนาวาส พบ ร.ร. เทศบาล ๑ สป.

45 17.00 น. B ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์ พบ ร.ร.กาญจนภเิษกฯ

46 10.00 น. A ร.ร. สวนกหุลาบ สป. พบ ว.จรัลสนลิวงศ์

47 11.00 น. B ร.ร.วัดไชยนาวาส พบ ร.ร.กาญจนภเิษกฯ

48 12.00 น. B ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์ พบ ร.ร. เทศบาล ๑ สป.

49 13.00 น. C ร.ร. เตรยีมอดุม สป. พบ ร.ร. วสิทุธกิษัตรี

50 14.00 น. B ร.ร.ประชาบ ารุง พบ ร.ร.วัดไร่ขงิ

51 15.00 น. B ร.ร.อ านวยวทิย์ พบ ร.ร. เศรษฐบตุรฯ

52 16.00 น. A ร.ร. อัสสมัชญั พบ ร.ร. มักกะสนั

53 17.00 น. A ร.ร.สนามชยัเขต พบ ร.ร. ทา่ขา้มพทิยา

54 10.00 น. ประชาชน A WAREE พบ UNITY B

55 11.00 น. ประชาชน B UNITY A พบ เอือ้อาทร 2

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

10-ม.ิย.-60

6-ม.ิย.-60

7-ม.ิย.-60

8-ม.ิย.-60

9-ม.ิย.-60

12 ปี ชาย

12 ปี หญงิ

12 ปี ชาย

18 ปี หญงิ

18 ปี หญงิ

18 ปี ชาย



วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทมี พบ ทมี

56 12.00 น. C มัทฉาชมพู พบ นครดอกนาร ีVC

57 13.00 น. D นางฟ้ามหานยิม พบ นาคราช VC

58 14.00 น. A ทา่ขา้ม ชลบรุี พบ UNITY B

59 15.00 น. B เอือ้อาทร 2 พบ MONSTER VC

60 16.00 น. C BLACK SWAN พบ นครดอกนาร ีVC

61 17.00 น. D AMITY VC พบ นาคราช VC

62 10.00 น. A ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์ พบ ร.ร. อัสสมัชญั

63 11.00 น. A ร.ร. ทา่ขา้มพทิยา พบ ร.ร. มักกะสนั

64 12.00 น. B ร.ร. ฤทธยิะวรรณา พบ ร.ร.ประชาบ ารุง

65 13.00 น. B ร.ร.วัดไร่ขงิ พบ ร.ร. เศรษฐบตุรฯ

66 14.00 น. ที ่1 สาย A พบ  ที ่2 สาย C

67 15.00 น. ที ่1 สาย B พบ  ที ่2 สาย D

68 16.00 น. ที ่1 สาย C พบ  ที ่2 สาย A

69 17.00 น. ที ่1 สาย D พบ  ที ่2 สาย B

70 10.00 น. D ร.ร. วัดศรวีารนีอ้ย พบ ร.ร. พระสมทุรเจดยี์

71 11.00 น. D ร.ร. วัดบางพลใีหญ่ พบ ร.ร. พระหฤทัยฯ

72 12.00 น. A ร.ร. ดาราคาม พบ ร.ร. วัดโขด

73 13.00 น. A ร.ร. วัดออ้มนอ้ย พบ ร.ร. บงึเขายอ้นฯ

74 14.00 น. B ร.ร. มนีบรุี พบ ร.ร. ต าหรุ

75 15.00 น. B ร.ร. วัดแจงรอ้น พบ ร.ร. ราชประชาฯ

76 16.00 น. C ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร. สมทุรสงคราม

77 17.00 น. C ร.ร. พบิลูประชาบาล พบ ร.ร. อนุบาลสขุสวัสดิ์

78 10.00 น. A ร.ร.สนามชยัเขต พบ ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์

79 11.00 น. A ร.ร. อัสสมัชญั พบ ร.ร. ทา่ขา้มพทิยา

80 12.00 น. B ร.ร.อ านวยวทิย์ พบ ร.ร.ประชาบ ารุง

81 13.00 น. B ร.ร. ฤทธยิะวรรณา พบ ร.ร.วัดไร่ขงิ

82 14.00 น. A ร.ร.สนามชยัเขต พบ ร.ร. อัสสมัชญั

83 15.00 น. A ร.ร. บางพลรีาษฏรฯ์ พบ ร.ร. มักกะสนั

10-ม.ิย.-60

11-ม.ิย.-60

รอบสอง

12-ม.ิย.-60

13-ม.ิย.-60

12 ปี หญงิ

18 ปี ชาย

ประชาชน

18 ปี ชาย

ประชาชน

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล



วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทมี พบ ทมี

84 16.00 น. 18 ปี ชาย B ร.ร.วัดไร่ขงิ พบ ร.ร.อ านวยวทิย์

85 17.00 น. 18 ปี ชาย B ร.ร. เศรษฐบตุรฯ พบ ร.ร. ฤทธยิะวรรณา

86 10.00 น. 12 ปี ชาย A ร.ร. ณัฐฏเวศม์ พบ ร.ร. ดาราคาม

87 11.00 น. 12 ปี ชาย A ร.ร.ต าหรุ พบ ร.ร. อ านวยวทิย์

88 12.00 น. รอบสองF F 1 พบ F 2

89 13.00 น. รอบสองG G 4 พบ G 5

90 14.00 น. รอบสองF F 1 พบ F 3

91 15.00 น. รอบสองG G 4 พบ G 6

92 16.00 น. รอบสองF F 2 พบ F 3

93 17.00 น. รอบสองG G 5 พบ  G 6

94 10.00 น. ที ่1 สาย A พบ  ที ่2 สาย C

95 11.00 น. ที ่1 สาย B พบ  ที ่2 สาย D

96 12.00 น. ที ่1 สาย C พบ  ที ่2 สาย A

97 13.00 น. ที ่1 สาย D พบ  ที ่2 สาย B

98 14.00 น. ที ่1 สาย A พบ  ที ่2 สาย C

99 15.00 น. ที ่1 สาย B พบ  ที ่2 สาย D

100 16.00 น. ที ่1 สาย C พบ  ที ่2 สาย A

101 17.00 น. ที ่1 สาย D พบ  ที ่2 สาย B

102 10.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่94 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่95

103 11.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่96 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่97

104 12.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่98 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่99

105 13.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่100 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่101

106 14.00 น. ที ่1 สาย F พบ  ที ่2 สาย G

107 15.00 น. ที ่1 สาย G พบ  ที ่2 สาย F

108 16.00 น. ที ่1 สาย A พบ  ที ่2 สาย B

109 17.00 น. ที ่1 สาย B พบ  ที ่2 สาย A

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

18 ปี หญงิ

14-ม.ิย.-60

รอบรอง18 ปี ชาย

15-ม.ิย.-60

รอบสอง

รอบสอง

12 ปี หญงิ

12 ปี ชาย

13-ม.ิย.-60

16-ม.ิย.-60

12 ปี หญงิ รอบรอง

12 ปี ชาย รอบรอง

18 ปี หญงิ รอบรอง



วันที่ คู่ที่ เวลา ประเภท สาย ทมี พบ ทมี

110 10.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่66 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่67

111 11.00 น. ผูช้นะ คูท่ี ่68 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่69

112 12.00 น. 12 ปี หญงิ ชงิที ่3 ผูแ้พ ้คูท่ี ่102 พบ ผูแ้พ ้คูท่ี ่103

113 13.00 น. 12 ปี ชาย ชงิที ่3 ผูแ้พ ้คูท่ี ่104 พบ ผูแ้พ ้คูท่ี ่105

114 14.00 น. 18 ปี หญงิ ชงิที ่3 ผูแ้พ ้คูท่ี ่106 พบ ผูแ้พ ้คูท่ี ่107

115 15.00 น. 18 ปี ชาย ชงิที ่3 ผูแ้พ ้คูท่ี ่108 พบ ผูแ้พ ้คูท่ี ่109

116 16.00 น. ประชาชน ชงิที ่3 ผูแ้พ ้คูท่ี ่110 พบ ผูแ้พ ้คูท่ี ่111

117 10.00 น. ประชาชน ชงิที ่1 ผูช้นะ คูท่ี ่110 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่111

118 11.00 น. 12 ปี หญงิ ชงิที ่1 ผูช้นะ คูท่ี ่102 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่103

119 12.00 น. 12 ปี ชาย ชงิที ่1 ผูช้นะ คูท่ี ่104 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่105

120 13.00 น. 18 ปี หญงิ ชงิที ่1 ผูช้นะ คูท่ี ่106 พบ ผูช้นะ คูท่ี ่107

121 14.00 น. 18 ปี ชาย ชงิที ่1 ผูช้นะ คูท่ี ่108 พบ ผูช้นะคูท่ี ่109

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

รอบรองประชาชน

17-ม.ิย.-60

18-ม.ิย.-60


