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ตารางการแข่งขันการจัดเตรียมนักกีฬาตํารวจเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬากองทัพไทย 
คร้ังที่ 44 ประจําปี 2554 (กีฬาภายใน ตร.) 

ระหว่างวันที่ 18 - 25 มนีาคม 2554 

 

วันท่ี ศ ส อ จ อ พ พฤ ศ สถานท่ี 
กีฬา 18 19 20 21 22 23 24 25  
พิธีเปิด          สนามบุณยะจินดา 
ฟุตบอล           F สนามบุณยะจินดา 
เปตอง           F สนามเปตอง ตชด.ภาค 1 
ตะกร้อ           F สนามบุณยะจินดา 
แบดมินตัน          F  สนามกีฬาแบดมินตันเสนานิคม แยกวังหิน 
มวย           F สนามบุณยะจินดา 
เทเบิลเทนนิส      F      สโมสรตํารวจ 
กรีฑา         F    F  สนามบุณยะจินดา 
บาสเกตบอล          F  โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เทนนิส          F  สนามเทนนสิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศ์ูนย์รังสิต 

จักรยาน     F       สนามบุณยะจินดา 
กีฬาเบ็ดเตล็ด         สนามบุณยะจินดา 
พิธปิีด          

 

หมายเหตุ        วันแข่งขัน 

   F วันชิงชนะเลิศ 

   กีฬาฟุตบอล แข่งรอบแรก ระหว่างวันท่ี  8 – 19 มี.ค.54  ณ สนามบุณยะจินดา 
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โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 
23 – 24 ม.ีค.54 

 

23 มี.ค.54 

รายการ เวลา ประเภทการแข่งขัน รอบการแข่งขัน 

101 07.00 น. ว่ิง 5,000 เมตร (ชาย) ชิงชนะเลิศ 

102 07.50 น. ว่ิง 100 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

103 08.05 น. ว่ิง 100 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

104 08.20 น. ว่ิง 100 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

105 08.35 น. ว่ิง 100 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

106 08.55 น. ว่ิง 4 x 400 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

107 09.15 น. ว่ิง 4 x 400 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

108 09.25 น. ว่ิง 4 X 400 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

109 09.40 น. ว่ิง 4 x 400 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

พัก 

110 12.00 น. ว่ิง 100 เมตร (ชาย) รองชิงชนะเลิศ 

111 12.20 น. ว่ิง 100 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

112 12.50 น. ว่ิง 1,500 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

113 13.20 น. ว่ิง 1,500 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

114 13.50 น. ว่ิง 4 X 400 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

115 14.30 น. ว่ิง 4 X 400 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

มอบเหรียญรางวัล 
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24-มี.ค.-54 

รายการ เวลา ประเภทการแข่งขัน รอบการแข่งขัน 

201 07.00 น. ว่ิง 10,000 เมตร รอบชิงชนะเลิศ 

202 08.00 น. ว่ิง 200 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

203 08.15 น. ว่ิง 200 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

204 08.30 น. ว่ิง 200 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

205 08.45 น. ว่ิง 200 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

206 09.00 น. ว่ิง 800 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

207 09.20 น. ว่ิง 800 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

208 09.40 น. ว่ิง 800 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

209 10.00 น. ว่ิง 800 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

210 10.20 น. ว่ิง 4 X 100 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

211 10.40 น. ว่ิง 4 X 100 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

212 11.00 น. ว่ิง 4 X 100 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

213 11.20 น. ว่ิง 4 X 100 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

214 11.40 น. ว่ิง 400 เมตร (ชาย) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

215 12.00 น. ว่ิง 400 เมตร (ชาย) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

216 12.20 น. ว่ิง 400 เมตร (หญิง) พวกท่ี 1 รอบคัดเลือก 

217 12.40 น. ว่ิง 400 เมตร (หญิง) พวกท่ี 2 รอบคัดเลือก 

พัก 

218 13.40 น. ว่ิง 200 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

219 13.55 น. ว่ิง 200 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

220 14.10 น. ว่ิง 800 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

221 14.40 น. ว่ิง 800 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

มอบเหรียญรางวัล 10,000 เมตร., 200 เมตร, 800 เมตร 

222 15.10 น. ว่ิง 400 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

223 15.30 น.. ว่ิง 400 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

224 15.50 น. ว่ิง 4 x 100 เมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 

225 16.20 น. ว่ิง 4 X 100 เมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ 

มอบเหรียญรางวัล 400, 4 X 100 ชาย, หญิง 

ผู้ประสานงาน  พ.ต.ท.อัฐพร     กุญแจทอง    เบอร์โทรศัพท์ 08  1773 6856 
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โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

ระหว่างวันที่ 8 – 25 ม.ีค.54 

 

วันท่ี สนามบุณยะจินดา เวลา 
วันท่ี 8 

(รอบแรก) 
กลุ่มท่ี 12 – กลุ่มท่ี 3 16.00 – 18.00 น. 

วันท่ี 9 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 6 –  กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มท่ี 1 –  กลุ่มท่ี 14 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 10 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 13 – กลุ่มท่ี 15 
กลุ่มท่ี 10 – กลุ่มท่ี 7 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 11 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 8 – กลุ่มท่ี 16 
กลุ่มท่ี 4 – กลุ่มท่ี 5 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 12 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 3 – กลุ่มท่ี 11 16.00 – 18.00 น. 

วันท่ี 13 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 6 – กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มท่ี 2 – กลุ่มท่ี 14 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น.  

วันท่ี 14 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 13 – กลุ่มท่ี 10 
กลุ่มท่ี 15 – กลุ่มท่ี 7 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 15 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 8 – กลุ่มท่ี 4 
กลุ่มท่ี 16  – กลุ่มท่ี 5 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 16 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 12 – กลุ่มท่ี 11 16.00 – 18.00 น. 

วันท่ี 17 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 6 – กลุ่มท่ี 14 
กลุ่มท่ี 2 – กลุ่มท่ี 1 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 18 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 13  – กลุ่มท่ี 7 
กลุ่มท่ี 15  – กลุ่มท่ี 10 

16.00 – 18.00 น. 
18.00 – 20.00 น. 

วันท่ี 19 
(รอบแรก) 

กลุ่มท่ี 8 – กลุ่มท่ี 5 
กลุ่มท่ี 16 – กลุ่มท่ี 4 

16.00 – 18.00 น. 
18.00 – 20.00 น. 
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โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

 

 วันท่ี  สนามบุณยะจินดา เวลา 
 

วันท่ี 21 
ก. ท่ี 1  สาย A - ท่ี 2 สาย B 
ค.   ท่ี 1 สาย C – ท่ี 2 สาย D 

14.00 – 16.00 น. 
16.00 – 18.00 น. 

(รอบ 8 ทีม) 
 

ข. ท่ี 2 สาย A – ท่ี 1 สาย B 
ง.   ท่ี 2 สาย C – ท่ี 1 สาย D 

18.00 – 20.00 น. 
20.00 – 22.00 น. 

วันท่ี 23 
รอบ 4 ทีม 

A.  คู่ชนะ ก. – คู่ชนะ ค. 
B.  คู่ชนะ ข. – คู่ชนะ ง. 

15.00 – 17.00 น. 
17.00 – 19.00 น. 

วันท่ี 25 
รอบชิงชนะเลิศ 

 
คู่ชนะ A – คู่ชนะ B 

 
16.00 – 18.00 น. 

 

    สาย A      สาย B 

  ทีมท่ี 1  ตชด.    ทีมท่ี 5  ภ.6 

  ทีมท่ี 2  ภ.3    ทีมท่ี 6   ภ.2 

  ทีมท่ี 3    -    ทีมท่ี 7  ภ.1 

  ทีมท่ี 4  บช.ส.    ทีมท่ี 8  ปส. และ สตม. 

    สาย C      สาย D 

  ทีมท่ี 9  บช.ก.    ทีมท่ี 13 ภ.8 

  ทีมท่ี 10 บช.ศ. และ รร.นรต.  ทีมท่ี 14 บช.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 

  ทีมท่ี 11 บช.น.    ทีมท่ี 15 ภ.4 

  ทีมท่ี 12 ภ.7    ทีมท่ี 16 ภ.5  

 

 

ผู้ประสานงาน   พ.ต.ต.เนติ  วงศ์กุหลาบ เบอร์โทรศัพท์ 08 3830 5555 
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โปรแกรมการแข่งขันเทนนิส 

 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ีค.54  

การดําเนินการแข่งขัน 

๑. หัวหน้าทีมส่งช่ือนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข่งขันวันท่ี 23 มี.ค.54 ก่อนเวลา 07.30 น. เริ่มการแข่งขัน

เวลา 08.00 น. 

๒. หัวหน้าทีมจับสลากแบ่งสายในวันท่ี 23 มี.ค.54 เวลา 07.45 น. โดยจับฉลากครั้งเดียวใช้กับการ

แข่งขันทุกประเภท 
 

วันท่ี รอบการแข่งขัน เวลา ประเภท สถานท่ีแข่งขัน 
23 มี.ค.54 รอบแรก / 

รอบสอง 
08.00 น./14.00 น. 
09.00 น./14.00 น. 
10.00 น./15.00 น. 
11.00 น./15.00 น. 
12.00 น./16.00 น. 
13.00 น./16.00 น. 

หญิงคู่ท่ัวไป 
ชายคู่ 50 ปี 
ชายคู่ 40 ปี 
ชายคู่ อายุ 35 ปี 
ชายคู่ท่ัวไป 
ชายเดี่ยว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต  อ.คลองหลวง   
จว.ปทุมธาน ี

24 มี.ค.54 รอบรองชนะเลิศ/ 
รอบชิงชนะเลิศ 

08.00 น./14.00 น. 
08.00 น./14.00 น. 
08.00 น./14.00 น. 
08.00 น./14.00 น. 
10.00 น./14.00 น. 
10.00 น./14.00 น. 

หญิงคู่ท่ัวไป 
ชายคู่ 50 ปี 
ชายคู่ 40 ปี 
ชายคู่ อายุ 35 ปี 
ชายคู่ท่ัวไป 
ชายเดี่ยว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต  อ.คลองหลวง  
จว.ปทุมธาน ี

 

ช่ือผู้ประสานงาน พ.ต.อ.สันติ์  สุขวัจน์  เบอร์โทรศัพท์ 08 9497 4882 
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โปรแกรมการแข่งขันจักรยาน 

 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ีค.54  

  

วันท่ี เวลา รายการ สถานท่ี 
18 มี.ค.54 12.00 – 12.30 น. 

16.00 – 16.30 น. 
13.30 น. 

- นักกีฬารายงานตวั 
- แข่งขันจักรยานประเภท อิลิมิเนช่ันเรซ 
- มอบรางวัลการแข่งขัน 

สนามบุณยะจินดา 

19 มี.ค.54 08.00 น. 
08.30 น. 
09.00 น. 
10.00 น. 
10.30 น. 
12.00 น. 
12.30 น. 
13.00 น. 
15.00 น. 
16.00 น. 

- นักกีฬารายงานตัว 
- ชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคลไทม์ไทร์อัล 1000 
เมตร 
- ชิงชนะเลศิ ประเภทบุคคลเปอร์ซูท 4000 เมตร 
- ชิงชนะเลิศ ประเภทสแครซ 16 รอบ 
- ชิงชนะเลิศ ประเภทพอยส์เรซ 2400 เมตร 
- มอบรางวัลการแข่งขัน 
- นักกีฬาจักรยาน ประเภทครอสคันทรี รายงานตัว 
- แข่งขันจักรยาน ประเภทครอสคันทรี ชาย 
- แข่งขันจักรยาน ประเภทครอสคันทรี หญิง 
- มอบรางวัลการแข่งขัน 

สนามบุณยะจินดา 

 

 

ผู้ประสานงาน  พ.ต.อ.ชาญศิร ิ  สุขรวย  เบอร์โทรศัพท์ 08 1921 2178 
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โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ีค.54 

การเข้าร่วมการแข่งขัน 

 ให้แต่ละกลุ่มส่งรายชื่อข้าราชการตํารวจท่ีจะเข้าร่วมการทดสอบ ก่อนวันท่ี 4 มี.ค.54 

  

วันท่ี ประเภท สถานท่ี 
18 – 25 มี.ค.54  1. ทีมชายท่ัวไป                   จํานวน 5 คน  

 2. ทีมชายสูงอายุ (อายุ 45 ปีข้ึนไป)               จํานวน 5 คน 
 3. ทีมหญิงท่ัวไป                                      จํานวน 5 คน 
 4. ชายเดี่ยวหัวหน้าทีม (พ.ต.อ.ข้ึนไป)            จํานวน 1 คน 
 5. ชายเดี่ยวท่ัวไป                                    จํานวน 4 คน 
 6. ชายเดี่ยวสูงอายุ                                   จํานวน 4 คน 
 7. หญิงเดี่ยวท่ัวไป                                   จํานวน 4 คน 
 8. ชายคู่ท่ัวไป                                        จํานวน 2 คน 
 9. ชายคู่สูงอายุ                                       จํานวน 2 คน 
10. หญิงคู่ท่ัวไป                                       จํานวน 2 คน 
11. คู่ผสมท่ัวไป                                        จํานวน 2 คู ่

สโมสรตํารวจ  
ถนนวิภาวดีรังสิต  
 
 
 

 

 

ผู้ประสานงาน    พ.ต.อ.อนุสรณ์      ระลึกฤาเดช   เบอร์โทรศัพท์  08 3995 7598  
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 โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน 

ระหว่างวันที่ 21 - 24 ม.ีค.54 

การเข้าร่วมการแข่งขัน 

- ส่งรายชื่อการแข่งขัน ภายในวันท่ี 4 มี.ค.54 

- จับฉลากการแบ่งสายแข่งขัน ในวันท่ี 7 มี.ค.54 

   

วันท่ี ประเภท สถานท่ี 
21 - 24 มี.ค.54  1. บุคคลท่ัวไป  

     1.1  ชายเดี่ยว (1 คน)   ส่งกลุ่มละ 1 นาย 
     1.2  ชายคู่ (2 คน)       ส่งกลุ่มละ 1 คู่ 
 2.  ทีมชายสูงอายุ (อายุ 45 ปี ข้ึนไป เกิดไม่เกินปี 2509 
     - ชายคู่ 3 คู่ (คู่มือ 1, คู่มือ 2 และคู่มือ ) ส่งกลุ่มละ 1 ทีม 
 

สนามแบดมินตัน  
เสนานิคม แยกวัง
หิน 
กทม.  
 
  

 

ผู้ประสานงาน   พ.ต.ท.พัฒน์พงษ์     ทองสาร ิ   เบอร์โทรศัพท์ 08 1314 1802 
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โปรแกรมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 

ระหว่างวันที่ 18 - 25 ม.ีค.54 

 

การเข้าร่วมการแข่งขัน 

- ส่งรายชื่อการแข่งขัน ทําได้จนถึงวันชั่งน้ําหนักวันแรกของการแข่งขัน (วันท่ี 18 มี.ค.54) 

   

วันท่ี รอบการแข่งขัน สถานท่ี 
18 - 21 มี.ค.54 
22 – 23 มี.ค.54 
24 มี.ค.54 
25 มี.ค.54 

รอบแรก  
รอบ 2  
รอบตัดเชือก 
รอบชิงชนะเลิศ 

ลานจอดรถ 
สนามบุณยะจินดา
  
 
  

 

ผู้ประสานงาน   พ.ต.ท.ศรีสุวรรณ    ดีมีวงษ์    เบอร์โทรศัพท์ 08 6666 9909 
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โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 

 ระหว่างวันที่ 19 - 24 ม.ีค.54  

 

วันท่ี เวลา รอบการแข่งขัน สถานท่ี 
19 - 21 มี.ค.54 
22 มี.ค.54 
23 มี.ค.54 
24 มี.ค.54 

09.30 น. 
13.00 น. 
13.00 น. 
13.00 น. 

รอบแรก  
รอบ 2  
รอบรองชนะเลิศ 
รอบชิงชนะเลิศ 

โรงยิมบาสเกตบอล ม.วิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
  
 
  

 

ผู้ประสานงาน  พ.ต.อ.กฤษณ์      วาฤทธิ์    เบอร์โทรศัพท์ 08 1845 6357 
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โปรแกรมการแข่งขันเปตอง 

ระหว่างวันที่ 20 – 25 ม.ีค.54 

 

วันท่ี เวลา  โปรแกรม   สถานท่ี 
20 มี.ค.54 09.30 น. 

 
13.00 น. 
13.30 น. 

ประชุมผู้จัดการทีม ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
ประจําทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 
พิธีเปิดการแข่งขัน 
เริ่มการแข่งขัน รอบแรก – รอบสอง จํานวน 6 
ประเภท คือ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, เดี่ยวอาวุโส, 
Shooting ชาย, Shooting หญิง และ Shooting 
อาวุโส  

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

21 มี.ค.54 
(ชิง 6 เหรียญ
ทอง) 

08.30 น. 
 
13.00 น. 

เริ่มแข่งขันรอบ 8 ทีม ในประเภทเดี่ยว และ 
Shootingท้ัง 6 ประเภท 
เริ่มแข่งขันรอบ รองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ ประเภท
เดี่ยว และ Shooting 

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

22 มี.ค.54 08.30 น. 
 
13.00 น. 

เริ่มแข่งขันรอบแรกในประเภทคู่ จํานวน 4 ประเภท 
คือ ชายคู่ หญิงคู่ คู่อาวุโส และคู่ผสม 
เริ่มแข่งขันรอบสอง จํานวน 3 ประเภท คือ ทีมชาย 
ทีมหญิง และทีมอาวุโส 

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

23 มี.ค.54 08.30 น. 
 
13.00 น. 

เริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ จํานวน 
4 ประเภท คือ ชายคู่ หญิงคู่ คู่อาวุโส และคู่ผสม 
เริ่มแข่งขันรอบแรก จํานวน 3 ประเภท คือ ทีมชาย 
ทีมหญิง และทีมอาวุโส 

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

24 มี.ค.54 
 

08.30 น. 
 
13.00 น. 

เริ่มการแข่งขันรอบสอง จํานวน 3 ประเภท คือ ทีม
ชาย ทีมหญิง และทีมอาวุโส 
เริ่มการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย 

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

25 มี.ค.54 08.30 น. 
 
12.00 น. 
 

เริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ จํานวน 3 
ประเภท คือ ทีมชาย ทีมหญิง และทีมอาวุโส 
พิธีปิดการแข่งขัน (มอบเหรียญรางวัลทุกประเภท) 

บก.ตชด.ภาค 1 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี
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โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อ 

ระหว่างวันที่  18 – 22 มีนาคม 2554 

การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน เซปักตะกร้อ   

ณ โรงยิมเนเซียม  สนามกีฬาบุณยะจินดา  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท สาย 

ทีมชุด สาย A 

 

1. กลุ่มท่ี 6 
2. กลุ่มท่ี 2 
3. กลุ่มท่ี 1 
4. กลุ่มท่ี 15 

 สาย B 1. กลุ่มท่ี 12 
2. กลุ่มท่ี 14 
3. กลุ่มท่ี 13 
4. กลุ่มท่ี 8 

 สาย C 1. กลุ่มท่ี 10 
2. กลุ่มท่ี 16  
3. กลุ่มท่ี 7 
4. กลุ่มท่ี 3 

 สาย D 1. กลุ่มท่ี 9 
2. กลุ่มท่ี 11 
3. กลุ่มท่ี 5 
4. กลุ่มท่ี 4 
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ประเภท สาย 

ทีมเดี่ยว สาย A 1. กลุ่มท่ี 11 
2. กลุ่มท่ี 16 
3. กลุ่มท่ี 7 
4. กลุ่มท่ี 15 

 สาย B 1. กลุ่มท่ี 5 
2. กลุ่มท่ี 13 
3. กลุ่มท่ี 1 
4. กลุ่มท่ี 12 

 สาย C 1. กลุ่มท่ี 10 
2. กลุ่มท่ี 9 
3. กลุ่มท่ี 8 
4. กลุ่มท่ี 14 

 สาย D 1. กลุ่มท่ี 2 
2. กลุม่ท่ี 4 
3. กลุ่มท่ี 3 
4. กลุ่มท่ี 6 
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ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี ประเภท เวลา รอบ สนาม รายการ 

ทีมชุด 

18 มี.ค.54 ทีมชุด 08.30 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 6  พบกับ กลุ่มท่ี 2 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 1  พบกับ กลุ่มท่ี 15 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย B) กลุ่มท่ี 12 พบกับ กลุ่มท่ี 14 

คู่ท่ี 2 (สาย B) กลุ่มท่ี 13  พบกับ กลุ่มท่ี 8 

  13.00 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 16 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 7 พบกับ กลุ่มท่ี 3 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย D) กลุ่มท่ี 9 พบกับ กลุ่มท่ี 11 

คู่ท่ี 2 (สาย D) กลุ่มท่ี 5 พบกับ กลุ่มท่ี 4 

19 มี.ค.54 ทีมชุด 08.30 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 6 พบกับ กลุ่มท่ี 1 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 2 พบกับ กลุ่มท่ี 15 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย B) กลุ่มท่ี 12 พบกับ กลุ่มท่ี 13 

คู่ท่ี 2 (สาย B) กลุ่มท่ี 14 พบกับ กลุ่มท่ี 8 

  13.00 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 7 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 16 พบกับ กลุ่มท่ี 3 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย D) กลุ่มท่ี 9 พบกับ กลุ่มท่ี 5 

คู่ท่ี 2 (สาย D) กลุ่มท่ี 11 พบกับ กลุ่มท่ี 4 
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วันท่ี ประเภท เวลา รอบ สนาม รายการ 

20 มี.ค.54 ทีมชุด 08.30 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 6 พบกับ กลุ่มท่ี 15 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 2 พบกับ กลุ่มท่ี 1 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย B) กลุ่มท่ี 12 พบกับ กลุ่มท่ี 8 

คู่ท่ี (สาย B) กลุ่มท่ี 14 พบกับ กลุ่มท่ี 13 

  13.00 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 3 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 16 พบกับ กลุ่มท่ี 7 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย D) กลุ่มท่ี 9 พบกับ กลุ่มท่ี 4 

คู่ท่ี 2 (สาย D) กลุ่มท่ี 11 พบกับ กลุ่มท่ี 5 

21 มี.ค.54 ทีมชุด 08.30 น. รอบ 8 

ทีม

สุดท้าย 

1 คู่ท่ี 1 หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 

คู่ท่ี 2 หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4 

    2 คู่ท่ี 3 หมายเลข 5 พบ หมายเลข 6 

คู่ท่ี 4 หมายเลข 7 พบ หมายเลข 8 

22 มี.ค.54 ทีมชุด 09.00 น. รอบรอง

ชนะเลิศ 

1 ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 1 พบ 

ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 2 

    2 ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 3 พบ 

ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 4 

 ทีมชุด 13.00 น. รอบชิง

ชนะเลิศ 

 -ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับ 3 

-ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 
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ทีมเดี่ยว 

23 มี.ค.54 ทีมเดี่ยว 08.30 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 11 พบกับ กลุ่มท่ี 16 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 7 พบกับ กลุ่มท่ี 15 

คู่ท่ี 3 (สาย B) กลุ่มท่ี 5 พบกับ กลุ่มท่ี 13 

คู่ท่ี 4 (สาย B) กลุ่มท่ี 1 พบกับ กลุ่มท่ี 12 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 9 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 8 พบกับ กลุ่มท่ี 14 

คู่ท่ี 3 (สาย D) กลุ่มท่ี 2 พบกับ กลุ่มท่ี 4 

คู่ท่ี 4 (สาย D) กลุ่มท่ี 3 พบกับ กลุ่มท่ี 6 

  13.00 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 11 พบกับ กลุ่มท่ี 7 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 16 พบกับ กลุ่มท่ี 15 

คู่ท่ี 3 (สาย B) กลุ่มท่ี 5 พบกับ กลุ่มท่ี 1 

คู่ท่ี 4 (สาย B) กลุ่มท่ี 13 พบกับ กลุ่มท่ี 12 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 8 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 9 พบกับ กลุ่มท่ี 14 

คู่ท่ี 3 (สาย D) กลุ่มท่ี 2 พบกับ กลุ่มท่ี 3 

คู่ท่ี 4 (สาย D) กลุ่มท่ี 4 พบกับ กลุ่มท่ี 6 
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วันท่ี ประเภท เวลา รอบ สนาม รายการ 

24 มี.ค.54 ทีมเดี่ยว 08.30 น. รอบแรก 1 คู่ท่ี 1 (สาย A) กลุ่มท่ี 11 พบกับ กลุ่มท่ี 15 

คู่ท่ี 2 (สาย A) กลุ่มท่ี 16 พบกับ กลุ่มท่ี 7 

คู่ท่ี 3 (สาย B) กลุ่มท่ี 5 พบกับ กลุ่มท่ี 12 

คู่ท่ี 4 (สาย B) กลุ่มท่ี 13 พบกับ กลุ่มท่ี 1 

    2 คู่ท่ี 1 (สาย C) กลุ่มท่ี 10 พบกับ กลุ่มท่ี 14 

คู่ท่ี 2 (สาย C) กลุ่มท่ี 9 พบกับ กลุ่มท่ี 8 

คู่ท่ี 3 (สาย D) กลุ่มท่ี 2 พบกับ กลุ่มท่ี 6 

คู่ท่ี 4 (สาย D) กลุ่มท่ี 4 พบกับ กลุ่มท่ี 3 

  13.00 น. รอบ 8 

ทีม

สุดท้าย 

1 คู่ท่ี 1 หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 

คู่ท่ี 2 หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4 

    2 คู่ท่ี 3 หมายเลข 5 พบ หมายเลข 6 

คู่ท่ี 4 หมายเลข 7 พบ หมายเลข 8 

25 มี.ค.54  ทีมเดี่ยว 09.00 น. รอบรอง

ชนะเลิศ 

1 ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 1 พบ 

ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี2 

    2 ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 3 พบ 

ผู้ชนะรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ท่ี 4 

  13.00 น. รอบชิง

ชนะเลิศ 

 -ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับ 3 

-ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 


