
โปรแกรมการแข่งขัน 

วันที่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   เวลา  ๑๕.๐๐  น.  นักกีฬาแต่ละโซนสี จัดขบวนแถวเพื่อประกอบพิธีเปิด
  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิง 
  เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขัน โดยพระพรหมบัณฑิต 
       - นักกีฬาเดินพาเรดออกจากสนามกีฬา 
  เวลา ๑๙.๐๐ น.   งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 

วันที่ ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดําเนินการแข่งขันตามตารางแข่งขัน 
กีฬาฟตุบอล 
วันที่แข่งขนั คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 

๘ พ.ย. ๕๗ 
1 08.0๐ น. ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
2 08.0๐ น. ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง สนามกีฬาสถาบัน 
      

๙ พ.ย. ๕๗ 
๓ ๐๘.๐๐ น. กิตติมศักด์ิ ชิงชนะเลิศ คละส ี ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
๔ ๑๓.00 น. ไม่จํากัดอายุ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ท่ี ๑ VS ผู้ชนะคู่ท่ี ๒ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 

วอลเลยบ์อล  
วันที ่ คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 

๘ พ.ย. ๕๗ 

๑ ๐8.๓๐ น. วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๒ 09.๓๐ น. วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  
๓ 10.๓๐ น. วอลเลย์บอลชาย คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีเหลือง  
๔ 11.๓๐ น. วอลเลย์บอลชาย คัดเลือก โซนสีส้มVSโซนสีน้ําเงิน  
      
๕ 15.๐๐ น. วอลเลย์บอลหญิง ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคูท่ี่ ๑ VS ผู้ชนะคูท่ี่ ๒  
๖ 17.๐๐ น. วอลเลย์บอลชาย ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคูท่ี่ ๓ VS ผู้ชนะคูท่ี่ ๔  

เซปกัตะกร้อ 

คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 
๑ 10.0๐ น. เซปักตะกร้อทีมชุด คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๒ 10.0๐ น. เซปักตะกร้อทีมชุด คัดเลือก โซนสีสม้VSโซนสีเหลือง  
      
๓ 11.๓๐ น. เซปักตะกร้อทีมเด่ียว คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๔ 11.๓๐ น. เซปักตะกร้อทีมเด่ียว คัดเลือก โซนสีสม้VSโซนสีเหลือง  
      
๕ ๑๓.๐๐ น. เซปักตะกร้อทีมชุด ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒  
๖ ๑๕.๐๐ น. เซปักตะกร้อทีมเด่ียว ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๓ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๔  



เทเบลิเทนนสิ 

เปตอง 

คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 
๑ 07.30 น. หญิงคู่ทั่วไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๒ 07.30 น. หญิงคู่ทั่วไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  
      
๓ 08.30 น. หญิงคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๔ 08.30 น. หญิงคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  
      
๕ 09.30 น. ชายคู่ทั่วไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๖ 09.30 น. ชายคู่ทั่วไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  
      
๗ 10.30 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๘ 10.30 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  
      
๙ 11.30 น. คู่ผสมทั่วไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๑๐ 11.30 น. คู่ผสมทั่วไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  

      
๑๑ 12.30 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีสม้  
๑๒ 12.30 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีน้ําเงินVSโซนสีเหลือง  

       
๑๓ 13.30 น. ชายคู่ทั่วไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๕ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๖  
๑๔ 13.30 น. หญิงคู่ทั่วไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒  
๑๕ 13.30 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๗ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๘  
๑๖ 13.30 น. หญิงคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๓  VS ผู้ชนะคู่ที่ ๔  
๑๗ 14.30 น. คู่ผสมทั่วไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๙ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐  
๑๘ 14.30 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๒  

คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 
๑ 07.30 น. ชายเดี่ยว คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๒ 07.30 น. ชายเดี่ยว คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  
      
๓ 07.30 น. หญิงเดี่ยว คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๔ 07.30 น. หญิงเดี่ยว คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  
      
๕ 08.30 น. ชายเดี่ยว คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒  
๖ 08.30 น. ชายเดี่ยว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๑ VS ผู้แพ้คูท่ี่ ๒  



      
๗ 08.30 น. หญิงเดี่ยว คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๓ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๔  
๘ 08.30 น. หญิงเดี่ยว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๓ VS ผู้แพ้คูท่ี่ ๔  
      

๑๐ 09.30 น. ชายเดี่ยว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที๕่  VS ผู้ชนะคู่ที่ ๖  
๑๑ 09.30 น. หญิงเดี่ยว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๗ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๘  

      
๑๒ 10.30 น. ชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๕  VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐  
๑๓ 10.30 น. หญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๗  VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑  

      
๑๔ 07.30 น. ชายคู่ ทีม ก. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๑๕ 07.30 น. ชายคู่ ทีม ก. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
๑๖ 07.30 น. ชายคู่ ทีม ข. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๑๗ 07.30 น. ชายคู่ ทีม ข. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
๑๘ 07.30 น. หญิงคู่ ทมี ก. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๑๙ 07.30 น. หญิงคู่ ทมี ก. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
๒๐ 07.30 น. หญิงคู่ ทมี ข. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
๒๑ 07.30 น. หญิงคู่ ทมี ข. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
๒๒ 08.30 น. ชายคู่ทีม ก. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๕  
๒๓ 08.30 น. ชายคู่ทีม ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๑๔ VS ผู้แพ้คู่ที่ ๑๕  

      
๒๔ 08.30 น. ชายคู่ที่ ข. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๑๖ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๗  
๒๕ 08.30 น. ชายคู่ที่ ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๑๖ VS ผู้แพ้คู่ที่ ๑๗  

      
๒๖ 08.30 น. หญิงคู่ ทมี ก. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๑๘ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๙  
๒๗ 08.30 น. หญิงคู่ ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๑๘ VS ผู้แพ้คู่ที่ ๑๙  

      
๒๘ 08.30 น. หญิงคู่ ทมี ข. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๒๐ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒๑  
๒๙ 08.30 น. หญิงคู่ ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๒๐ VS ผู้แพ้คู่ที่ ๒๑  

      
๓๐ 09.30 น. ชายคู่ ทีม ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๒๒ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒๓  
๓๑ 09.30 น. ชายคู่ ทีม ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่๒๔ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒๕  

      
32 09.30 น. หญิงคู่ ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ 26 VS ผู้ชนะคู่ที่ 27  



33 09.30 น. หญิงคู่ ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ 28 VS ผู้ชนะคู่ที่ 29  
      

34 10.30 น. ชายคู่ ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ ๒๒  VS ผู้ชนะคู่ที่ ๓๑  
35 10.30 น. ชายคู่ ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ ๒๔ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๓๐  

      
36 10.30 น. หญิงคู ่ ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ท่ี 26  VS ผู้ชนะคู่ท่ี 33  
37 10.30 น. หญิงคู ่ ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 28 VS ผู้ชนะคู่ที่ 32  

      
38 11.30 น. ชายคู่ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 34 VS ผู้ชนะคู่ที่ 35  
39 11.30 น. หญิงคู ่ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 36 VS ผู้ชนะคู่ที่ 37  

      
40 13.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
41 13.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
42 13.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
43 13.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
44 13.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
45 13.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
46 13.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
47 13.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
48 14.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 40 VS ผู้ชนะคู่ที่ 41  
49 14.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่40 VS ผู้แพ้คู่ที่ 41  

      
50 14.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 42 VS ผู้ชนะคู่ที่ 43  
51 14.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่42 VS ผู้แพ้คู่ที่ 43  

      
52 14.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 44 VS ผู้ชนะคู่ที่ 45  
53 14.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่44 VS ผู้แพ้คู่ที่ 45  

      
54 14.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 46 VS ผู้ชนะคู่ที่ 47  
55 14.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่46 VS ผู้แพ้คู่ที่ 47  

      
56 15.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่48 VS ผู้ชนะคู่ที่ 49  
57 15.00 น. ชาย ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่50 VS ผู้ชนะคู่ที่ 51  

      



แบดมินตัน 

58 15.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่52 VS ผู้ชนะคู่ที่ 53  
59 15.00 น. หญิง ๓ คน ทมี ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่54 VS ผู้ชนะคู่ที่ 55  

      
60 16.00 น. ชาย ๓ คน  ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 48  VS ผู้ชนะคู่ที่ 57  
61 16.00 น. ชาย ๓ คน ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 50 VS ผู้ชนะคู่ที่ 56  

      
62 16.00 น. หญิง ๓ คน ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 52  VS ผู้ชนะคู่ที่ 58  
63 16.00 น. หญิง ๓ คน ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 54 VS ผู้ชนะคู่ที่ 59  

      
64 17.00 น. ชาย ๓ คน ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 60 VS ผู้ชนะคู่ที่ 61  
65 17.00 น. หญิง ๓ คน ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 62 VS ผู้ชนะคู่ที่ 63  

      
66 13.00 น. คู่ผสม ทีม ก. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
67 13.00 น. คู่ผสม ทีม ก. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
68 13.00 น. คู่ผสม ทีม ข. คัดเลือก โซนสีแดง VS โซนสีสม้  
69 13.00 น. คู่ผสม ทีม ข. คัดเลือก โซนสีน้ําเงิน VS โซนสีเหลือง  

      
70 14.00 น. คู่ผสม ทีม ก. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 66 VS ผู้ชนะคู่ที่ 67  
71 14.00 น. คู่ผสม ทีม ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่66 VS ผู้แพ้คู่ที่ 67  

      
72 14.00 น. คู่ผสม ทีม ข. คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ 68 VS ผู้ชนะคู่ที่ 69  
73 14.00 น. คู่ผสม ทีม ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่68 VS ผู้แพ้คู่ที่ 69  

      
74 15.00 น. คู่ผสม ทีม ก. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่70 VS ผู้ชนะคู่ที่ 71  
75 15.00 น. คู่ผสม ทีม ข. คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที ่72 VS ผู้ชนะคู่ที่ 73  

      
76 16.00 น. เปตองคู่ผสม ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 70 VS ผู้ชนะคู่ที่ 75  
77 16. 00 น. เปตองคู่ผสม ไขว้สาย ผู้ชนะคู่ที่ 72 VS ผู้ชนะคู่ที่ 74  

      
78 17.00 น. เปตองคู่ผสม ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ 76 VS ผู้ชนะคู่ที่ 77  

คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 
๑ 08.00 น. ชายคู่ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๒ 08.00 น. ชายคู่ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  
      
๓ 09.00 น. ชายคู่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  



กีฬาการัมบอรด์ 
วันที่แข่งขนั คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 

๘ พ.ย. ๕๗ 
1 08.0๐ น. เด่ียว คัดเลือก ..........…..VS............. ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
2 08.0๐ น. เด่ียว คัดเลือก ...............VS............... ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
      

๔ 09.00 น. ชายคู่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  
      
๕ 10.00 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๖ 10.00 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  
      
๗ 11.00 น. หญิงคู่ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๘ 11.00 น. หญิงคู่ไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  
      
๙ 12.00 น. หญิงคู่ ๓๕ ปีขึน้ไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๑๐ 12.00 น. หญิงคู่ ๓๕ ปีขึน้ไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  

      
๑๑ 13.00 น. หญิงคู่ ๔๕ ปีขึน้ไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๑๒ 13.00 น. หญิงคู่ ๔๕ ปีขึน้ไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  

      
๑๓ 14.00 น. คู่ผสมไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๑๔ 14.00 น. คู่ผสมไม่จํากัดอายุ คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  

      
๑๕ 15.00 น. คู่ผสมอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๑๖ 15.00 น. คู่ผสมอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  

      
๑๗ 16.00 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีแดงVSโซนสีน้ําเงิน  
๑๘ 16.00 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คัดเลือก โซนสีเหลืองVSโซนสีสม้  

      
๑๙ 17.00 น. ชายคู่ไม่จํากัดอายุ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๒  
๒๐ 17.00 น. ชายคู่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๓ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๔  
๒๑ 18.00 น. ชายคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๕ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๖  
๒๒ 18.00 น. หญิงคู่ไม่จํากัดอายุ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๗ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๘  
๒๓ 19.00 น. หญิงคู่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๙ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐  
๒๔ 19.00 น. หญิงคู่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๑ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๒  
๒๕ 20.00 น. คู่ผสมไม่จํากัดอายุ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๓ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๔  
๒๖ 20.00 น. คู่ผสมอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๕ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๖  
๒๗ 21.00 น. คู่ผสมอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๗ VS ผู้ชนะคู่ที่ ๑๘  



วันที่แข่งขนั คูท่ี ่ เวลา ประเภท รอบแข่งขนั คู่แข่งขนั สนามแขง่ขัน 
3 10.00 น. ประเภทคู่ คัดเลือก ..........…..VS............. ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
4 10.00 น. ประเภทคู่ คัดเลือก ...............VS............... ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
      
๕ ๑๑.๐๐ น. เด่ียว คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๑ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๒ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
๖ ๑๑.๐๐ น. เด่ียว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ ๑ พบ ผู้แพ้คู่ที่ ๒ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
      

7 ๑๒.๐๐ น. ประเภทคู่ คัดเลือก ผู้ชนะคู่ที่ ๓ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๔ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
8 ๑๒.๐๐ น. ประเภทคู่ คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ ๓ พบ ผู้แพ้คู่ที่ ๒ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
      
๙ ๑๓.๐๐ น. เด่ียว คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ ๕ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๖ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 

10 ๑๓.๐๐ น. ประเภทคู่ คัดเลือก ผู้แพ้คู่ที่ ๗ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๘ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
      

๑๑ ๑๔.๐๐ น. เด่ียว ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๕ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๙ ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 
๑๒ ๑๔.๐๐ น. ประเภทคู่ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะคู่ที่ ๗ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๑๐  ร.ร.ไร่ขิงวิทยา 

กรีฑา 

รา
ยก

าร
ที ่

เวลา ประเภท รอบแข่งขนั 
ช่องวิ่งที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
1 07.00 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
2 07.10 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
3 07.20 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
4 07.30 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
5 07.40 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       
          

6 07.50 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
7 08.00 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
8 08.10 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
9 08.20 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       

10 08.30 น. ว่ิง ๘๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ญ) ชิงชนะเลิศ       
          

11 08.40 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
12 08.50 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
13 09.00 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
14 09.10 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
15 09.20 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
16 09.30 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
17 09.40 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
18 09.50 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       



รา
ยก

าร
ที ่

เวลา ประเภท รอบแข่งขนั 
ช่องวิ่งที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
19 10.00 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
20 10.10 น. ว่ิง ๔๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ญ) ชิงชนะเลิศ       

          
21 10.20 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
22 10.30 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
23 10. 40 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
24 10.50 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
25 11.00 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
26 11.10 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
27 11.20 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
28 11.30 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
29 11.40 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
30 11.50 น. ว่ิง ๒๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ญ) ชิงชนะเลิศ       

          
31 12.00 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
32 12.10 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
33 12.20 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
34 12.30 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
35 12.40 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
36 12.50 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
37 13.00 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
38 13.10 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
39 13.20 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ญ) ชิงชนะเลิศ       
40 13.30 น. ว่ิง ๑๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ญ) ชิงชนะเลิศ       

          
41 13.40 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
42 13.50 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
43 14.00 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
44 14.10 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
45 14.20 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
46 14.30 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
47 14.40 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
48 14.50 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
49 15.00 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
50 15.10 น. ว่ิงผลัด 4x2๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
51 15. 20 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
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52 15.30 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
53 15.40 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
54 15.50 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
55 16.00 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

          
56 16.10 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
57 16.20 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
58 16.30 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๓๖ - ๔๐ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
59 16.40 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๔๑ - ๔๕ ปี (ช) ชิงชนะเลิศ       
60 16.50 น. ว่ิงผลัด 4x1๐๐ เมตร อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป (ช) ชิงชนะเลิศ       

ตารางการแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประเภทกีฬา รุ่น เวลาแข่งขัน คู่แข่งขัน หมายเหตุ 

เปตอง รุ่นที่แข่งไม่จบ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   
ฟุตบอลกิตติมศักดิ์  ๐๘.๓๐ -  ๑๐.๐๐ น.   
กรีฑา  ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   
ฟุตบอลชิงชนะเลิศ  รุ่นทั่วไป ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   

   เวลา ๑๕.๐๐  น.         พิธีปิดการแข่งขัน  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.      รองอธิการบดี  กล่าวสัมปสาทนียกถา 
              - พิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป 
              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 


