
กําหนดการแขงขันกีฬาเทนนิส 

ระหวางวันท่ี 18 – 23 ธันวาคม 2560 

สนามเทนนิส  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

วันจันทรที่ 18 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
ทีมประถมหญิง รอบแรก 2 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมตนหญิง รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมตนชาย รอบแรก 3 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบแรก 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายชาย รอบแรก 3 (x3)  
 

วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม  2560 

ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
ทีมประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมตนหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมตนชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  
ทีมมัธยมปลายชาย รอบรองชนะเลิศ 2 (x3)  

ประชุมจัดสายประเภทบุคคลวันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

วันพุธท่ี  20  ธันวาคม  2560 

ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
ทีมประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมตนหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมตนชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
ทีมมัธยมปลายหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
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ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
ทีมมัธยมปลายชาย รอบชิงชนะเลิศ 1 (x3)  
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตนชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบแรก   
บุคคลคู ประถมหญิง รอบแรก   
บุคคลคู ประถมชาย รอบแรก   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบแรก   
บุคคลคู มัธยมตนชาย รอบแรก   
บุคคลคู มัธยมปลายหญิง รอบแรก   
บุคคลคู มัธยมปลายชาย รอบแรก   
 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตนชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบสอง   
บุคคลคู ประถมหญิง รอบสอง   
บุคคลคู ประถมชาย รอบสอง   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบสอง   
บุคคลคู มัธยมตนชาย รอบสอง   
บุคคลคู มัธยมปลายหญิง รอบสอง   
บุคคลคู มัธยมปลายชาย รอบสอง   
บุคคลคูผสมประถม รอบแรก   
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ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
บุคคลคูผสมมัธยมตน รอบแรก   
บุคคลคูผสมมัธยมปลาย รอบแรก   
 

วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 

ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตนชาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมหญิง รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมชาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมตนชาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายหญิง รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายชาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมประถม รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมมัธยมตน รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคลคูผสมมัธยมปลาย รอบกอนรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตนชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบรองชนะเลิศ   
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ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 
บุคคลคู มัธยมตนชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายหญิง รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายชาย รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมประถม รอบรองชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมมัธยมตน รอบรองชนะเลิศ   
บุคลคูผสมมัธยมปลาย รอบรองชนะเลศ   
 

วันเสารท่ี 23 ธันวาคม 2560 
ประเภท รอบ แมตซ สนามแขงขัน 

บุคคลเดี่ยว ประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว ประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตนชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู ประถมชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลเดี่ยว มัธยมตน รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมตนชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายหญิง รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคู มัธยมปลายชาย รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมประถม รอบชิงชนะเลิศ   
บุคคลคูผสมมัธยมตน รอบชิงชนะเลิศ   
บุคลคูผสมมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลศ   
 
*** กําหนดการแขงขันและสนามแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 
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สายการแขงขัน 
ประเภททีมชายประถม 

 

 
 

ประเภททีมหญิงประถม 
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ประเภททีมชายมัธยมตน 
 

 
 

ประเภททีมหญิงมัธยมตน 
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ประเภททีมชายมัธยมปลาย 
 

 
 

ประเภททีมหญิงมัธยมปลาย 
 

 

 
 
 
 


