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กําหนดการแขงขันกรีฑา วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
(ภาคเชา)  

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแขงขัน รายการแขงขัน เพศ ระดับ รอบ 
101 07.20 น. 08.00 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

102 07.20 น. 08.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

103 07.20 น. 08.00 น. พุงแหลน หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

104 07.30 น. 08.00 น. วิ่ง 60 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
105 07.45 น. 08.15น. วิ่ง 60 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
106 08.00 น. 08.30 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ตน คัดเลือก 3 พวก 
107 08.15น. 08.45น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ตน คัดเลือก 2 พวก 
108 08.30 น. 09.00 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
109 08.45น. 09.15น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
110 08.50 น. 09.30 น. ทุมน้ําหนัก ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 
111 08.50 น. 09.30 น. พุงแหลน ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

112 08.50 น. 09.30 น. กระโดดสูง ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

113 09.00 น. 09.30 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
114 09.15 น. 09.45 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
115 09.30 น. 10.00 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ตน คัดเลือก 3 พวก 
116 09.45 น. 10.15 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ตน คัดเลือก 2 พวก 
117 10.00 น. 10.30 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
118 10.15 น. 10.45 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 3 พวก 
119 10.20น. 11.00น. กระโดดไกล ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 
120 10.20น. 11.00น. ขวางจักร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

121 10.20น. 11.00น. ทุมน้ําหนัก ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

122 10.30น. 11.00น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
123 10.45น. 11.15น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ตน คัดเลือก 2 พวก 
124 11.00น. 11.30น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ตน คัดเลือก 2 พวก 
125 11.15น. 11.45น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 
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กําหนดการแขงขันกรีฑา วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  
(ภาคบาย) 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแขงขัน รายการแขงขัน เพศ ระดับ รอบ 
126 12.20 น. 13.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
127 12.20 น. 13.00 น. ขวางจักร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

128 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

129 12.30 น. 13.00 น. วิ่ง 60 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
130 12.40 น. 13.10 น. วิ่ง 60 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

131 12.50 น. 13.20 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
132 13.00 น. 13.30 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

133 13.10 น. 13.40 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

134 13.20 น. 13.50 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 
135 13.30 น. 14.00 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

136 13.40 น. 14.10 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

137 13.50 น. 14.20 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 
138 13.50 น. 14.30 น. กระโดดไกล ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

139 13.50 น. 14.30 น. กระโดดสูง หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

140 14.00 น. 14.30 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

141 14.10 น. 14.40 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
142 14.20 น. 14.50 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

143 14.30 น. 15.00 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

144 14.40 น. 15.10 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

145 14.50 น. 15.20 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

146 15.00 น. 15.30 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

147 15.10 น. 15.40 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

148 15.20 น. 15.50 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

149 15.20 น. 16.00 น. กระโดดไกล ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

150 15.30 น. 16.00 น. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

151 15.40 น. 16.10 น. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

152 15.50 น. 16.20 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ10 
153 16.00 น. 16.30 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ16 

(Time Final) 
154 15.10 น. 16.40 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ13 

155 16.20 น. 16.50 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ21 
(Time Final) 

 
  



3

 
 

กําหนดการแขงขันกรีฑา วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 
(ภาคเชา)  

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแขงขัน รายการแขงขัน เพศ ระดับ รอบ 
201 07.20 น. 08.00 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

202 07.20 น. 08.00 น. เขยงกาวกระโดด หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

203 07.20 น. 08.00 น. พุงแหลน หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

204 07.30 น. 08.00 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

205 07.45 น. 08.15 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

206 08.00 น. 08.30 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

207 08.15 น. 08.45 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

208 08.30 น. 09.00 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

ชาย ม.ตน คัดเลือก 2 พวก 

209 08.45 น. 09.15 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 2 พวก 

210 08.50 น. 09.30 น. กระโดดสูง ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

211 08.50 น. 09.30 น. ขวางจักร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

212 08.50 น. 09.30 น. เขยงกาวกระโดด หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

213 09.00 น. 09.30 น. วิ่ง 80 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 3 พวก 
214 09.15 น. 09.45 น. วิ่ง 80 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 3 พวก 
215 09.30 น. 10.00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 2 พวก 
216 09.45 น. 10.15 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
217 10.00 น. 10.30 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ตน คัดเลือก 3 พวก 
218 10.15 น. 10.45 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ตน คัดเลือก 3 พวก 
219 10.20 น. 11.00 น. กระโดดสูง หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

220 10.20 น. 11.00 น. เขยงกาวกระโดด ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

221 10.30 น. 11.00 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 3 พวก 
222 10.45 น. 11.15 น. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 2 พวก 
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กําหนดการแขงขันกรีฑา วันท่ี 23 ธันวาคม 2560  
(ภาคบาย) 

รายการท่ี รายงานตัว เวลาแขงขัน รายการแขงขัน เพศ ระดับ รอบ 
223 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง หญิง  ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

224 12.20 น. 13.00 น. เขยงกาวกระโดด ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

225 12.20 น. 13.00 น. ขวางจักร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

226 12.30 น. 13.00 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

227 12.40 น. 13.10 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

228 12.50 น. 13.20 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

229 13.00 น. 13.30 น. วิ่งผลัดผสม (Medley 
relay) 100, 200, 300, 

400, เมตร 

ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

230 13.10 น. 13.40 น. วิ่ง 80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

231 13.20 น. 13.50 น. วิ่ง 80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

232 13.30 น. 14.00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

233 13.40 น. 14.10 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

234 13.50 น. 14.20 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

235 13.50 น. 14.30 น. กระโดดไกล หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

236 13.50 น. 14.30 น. พุงแหลน ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

237 14.00 น. 14.30 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

238 14.10 น. 14.40 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

239 14.20 น. 14.50 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

240 14.30 น. 15.00 น. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 

241 14.40 น. 15.10 น. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 

242 14.50 น. 15.20น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

243 15.00 น. 15.30น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.ตน ชิงชนะเลิศ 

244 15.10 น. 15.40น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

245 15.20 น. 15.50น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 

 


