
โปรแกรมการแข่งขนั (รอบคดัเลอืก) 
วนัที่ 10 มถิุนายน – 18 มถิุนายน 2562 

ณ อาคารเสรี  ไตรรัตน์ และ อาคารกีฬา (ชมรมเทเบิลเทนนสิ) 
 

วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 
 
 
 

10 
มิถุนายน 

62 

บาสเกตบอล สีชมพู vsสีม่วง 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีส้ม vsสีฟ้า 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีชมพู vsสีฟ้า 18.20 – 19.00 น.  

เปตอง ทุกสี 17.00 – 19.00 น.  
เทเบิลเทนนิส สีม่วง vsสีส้ม 17.00 – 19.00 น.  
 สีฟ้า vsสีชมพู   
แบดมินตัน สีม่วง vsสีฟ้า 17.00 – 19.00 น.  

 สีส้ม vsสีชมพ ู   
    

 
วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 

 
 
 

11 
มิถุนายน 

62 

บาสเกตบอล สีฟ้าvsสีส้ม 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีชมพvูsสีม่วง 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีม่วงvsสีส้ม 18.20 – 19.00 น.  
เปตอง ทุกสี 17.00 – 19.00 น.  
เทเบิลเทนนิส สีส้ม vsสีฟ้า 17.00 – 19.00 น.  

 สีม่วง vsสีชมพ ู   
แบดมินตัน สีม่วง vsสีส้ม 17.00 – 19.00 น.  
 สีฟ้า vsสีชมพู   
    

 
 
 
 
 



วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 
 
 

13 
มิถุนายน 

62 

บาสเกตบอล สีชมพู vsสีฟ้า 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีส้ม vsสีชมพ ู 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีม่วงvsสีฟ้า 18.20 – 19.00 น.  
เปตอง ทุกสี 17.00 – 19.00 น.  
เทเบิลเทนนิส สีม่วง vsสีฟ้า 17.00 – 19.00 น.  
 สีส้ม vsสีชมพ ู   

แบดมินตัน สีส้ม vsสีฟ้า 17.00 – 19.00 น.  
 สีม่วง vsสีชมพ ู   

 
วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 
 

14 
มิถุนายน 

62 

บาสเกตบอล สีส้มvsสีม่วง 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีม่วงvsสีฟ้า 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีส้มvsสีฟ้า 18.20 – 19.00 น.  
เทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ 17.00 – 19.00 น.  
 ชิงอันดับท่ี 3   

เปตอง ทุกสี 17.00 – 19.00 น.  
 

วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 
17 

มิถุนายน 
62 

บาสเกตบอล สีชมพู vsสีส้ม 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีส้ม vsสีม่วง 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีชมพู vsสีม่วง 18.20 – 19.00 น.  

 
วันที ่ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 
18 

มิถุนายน 
62 

บาสเกตบอล สีฟ้าvsสีม่วง 17.00 – 17.30 น.  
แชร์บอล สีชมพvูsสีฟ้า 17.40 – 18.20 น.  
วอลเลย์บอล สีชมพู vsสีส้ม 18.20 – 19.00 น.  

 

 
 
 



การแข่งขนักีฬาวา่ยน้าํ  
20 มถิุนายน  2562 

ณ สระจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์
 
รายการ กีฬา แข่งขัน เวลา ผลการแข่งขัน 

1 -ว่ายนํ้าผลัดฟรีสไตล์  4 x 25ม. 

ชาย  รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี  

ชาย  รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

หญิง รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี  

หญิง รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

................................................................................. 

-ว่ายผลัดฟรีสไตล์คูผ่สม4 X 25ม. 

ชาย 2 คน รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี 

หญิง 2 คน รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี

................................................................................. 

ว่ายผลัดฟรีสไตล์คู่ผสม4 X 25ม. 

ชาย 2 คน รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

หญิง 2 คนรุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

พร้อมกันทุกสี 17.30 น.  

2  

-ว่ายผลัดจับโฟมเตะขา 4 X 25 เมตร 

ชาย รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี  

ชาย รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

หญิง รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี  

หญิง รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

.................................................................................. 

 18.00 น.  



- ว่ายผลัดจับโฟมเตะขาคู่ผสม4 X 25 เมตร 

ชาย 2 คน รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี 

หญิง 2 คน รุ่นอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี 

- ว่ายผลัดจับโฟมเตะขาคู่ผสม4 X 25 เมตร 

ชาย 2 คน รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ปี 

หญิง 2 คน รุ่นอายุ สูงกว่า 35 ป ี

 
3 
 
 

- เกมส์ว่ิงเปร้ียวเล่นทีละ 2 สี 

- เกมส์ผลัดกันพายเล่นพร้อมกัน 4 สี 

- เรือพ่วงทะลวงวาร ีเล่นพร้อมกัน 4 สี 

 18.30 น. 
 

 

 
หมายเหตุ : เกมส์อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขนักรีฑา 
21 มถิุนายน  2562 

ณ สนามอนิทรีจนัทรสถิตย ์
 

รายการ กีฬา แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
1 ว่ิงระยะส้ันประเภทเด่ียว ชาย 

60, 80, 100, 200, 400 เมตร 

 

พร้อมกันทุกสี  

2 ว่ิงระยะส้ันประเภทเด่ียว หญิง 

60, 80, 100, 200, 400 เมตร 

 

  

3 ประเภทว่ิงผลัด ชาย 

8x50, 4x100, 5x80 เมตร 

 

  

4 ประเภทว่ิงผลัด หญิง 

8x50, 4x100, 5x80 เมตร 

 

  

6 ประเภทว่ิงผลัดผสม ชาย 2 คน และ หญิง 2 คน 

100, 200, 300, 400 เมตร 

 

  

 
 


