
ตารางการแขงขันกีฬากรีฑา  กีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค  ภาคกลาง  ครั้งท่ี 11 “มหาชัยเกมส”
ระหวางวันท่ี 21-27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ดําเนินการโดย  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

…………………………………………………………………………………………………

รายการแขงขันกรีฑา วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท รายการ รายการ หมายเหตุ
0๗.๓0 น. 08.๓0 น. ชาย ว่ิง ๕,000 เมตร ๑๐๑ รอบชิงชนะเลิศ
08.๑0 น. 08.๔0 น. หญิง ว่ิง 3,000 เมตร 102 รอบชิงชนะเลิศ
08.๓0 น. 0๙.๐0 น. หญิง ว่ิงขามรั้ว 100 เมตร 103 สัตตกรีฑา
08.๕0 น. 0๙.๒0 น. ชาย ว่ิง 100 เมตร 104 อัฏฐกรีฑา
0๙.๐0 น. 09.๓0 น. ชาย กระโดดไกล 105 รอบชิงชนะเลิศ
09.00 น. 09.๓0 น. ชาย ขวางจักร 106 รอบชิงชนะเลิศ
0๙.๐0 น. 09.๓0 น. หญิง ทุมนํ้าหนัก 107 รอบชิงชนะเลิศ
09.00 น. 09.๓0 น. หญิง พุงแหลน 108 รอบชิงชนะเลิศ
09.๓0 น. ๑๐.๐๐ น. ชาย ว่ิง 100 เมตร 109 รอบคัดเลือก ชิง 129
09.๓๕ น. ๑๐.๐๕ น. หญิง ว่ิง 100 เมตร 110 รอบคัดเลือก ชิง 130
๐๙.๕๐ น. ๑๐.๒๐ น. ชาย ว่ิง ๔00 เมตร 111 รอบคัดเลือก ชิง 125
๐๙.๕๕ น. 10.๒๕น. หญิง ว่ิง ๔00 เมตร 112 รอบคัดเลือก ชิง 126
10.๑๐น. 10.40 น. ชาย ว่ิง ๒00 เมตร 113 รอบคัดเลือก ชิง 123
10.๑๕ น. 10.๔๕ น. หญิง ว่ิง ๒00 เมตร 114 รอบคัดเลือก ชิง 124
10.๒0 น. 1๐.๕0 น. หญิง กระโดดสูง 115 สัตตกรีฑา
1๐.๒0 น. 1๐.๕0 น. ชาย กระโดดไกล 116 อัฏฐกรีฑา
13.๐0 น. 1๓.๓๐ น. หญิง กระโดดไกล 117 รอบชิงชนะเลิศ
13.00 น. 1๓.๓0 น. หญิง ขวางจักร 118 รอบชิงชนะเลิศ
13.00 น. 13.๓0 น. ชาย ทุมนํ้าหนัก 119 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.00 น. 13.๓0 น. ชาย พุงแหลน 120 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.๓0 น. 1๔.๐0 น. หญิง ทุมนํ้าหนัก 121 สัตตกรีฑา
1๓.๓0 น. 1๔.๐0 น. ชาย ทุมนํ้าหนัก 122 อัฏฐกรีฑา
1๓.๓0 น. 1๔.๐0 น. ชาย ว่ิง ๒00 เมตร 123 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.๓๕ น. 1๔.๐๕ น. หญิง ว่ิง ๒00 เมตร 124 รอบชิงชนะเลิศ
13.๔0 น. 1๔.๑0 น. ชาย ว่ิง 400 เมตร 125 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.๔๕ น. 1๔.๑๕ น. หญิง ว่ิง 400 เมตร 126 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.๕๐ น. 1๔.๒๐น. ชาย ว่ิง ๘00 เมตร 127 รอบชิงชนะเลิศ
1๓.๕๕ น. 1๔.๒๕น. หญิง ว่ิง ๘00 เมตร 128 รอบชิงชนะเลิศ
1๔.๐๐ น. 1๔.๓๐น. ชาย ว่ิง ๑00 เมตร 12๙ รอบชิงชนะเลิศ



1๔.๐๕น. 1๔.๓๕น. หญิง ว่ิง ๑00 เมตร ๑๓๐ รอบชิงชนะเลิศ
1๔.๑๐ น. 1๔.๔๐น. หญิง ว่ิง ๒00 เมตร ๑๓๑ สัตตกรีฑา
1๔.๑๕ น. 1๔.๔๕น. ชาย ว่ิง ๔00 เมตร ๑๓๒ อัฏฐกรีฑา

ตารางการแขงขันกีฬากรีฑา  กีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค  ภาคกลาง  ครั้งท่ี 11 “มหาชัยเกมส”
ระหวางวันท่ี 21-27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ดําเนินการโดย  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

…………………………………………………………………………………………………

รายการแขงขันกรีฑา  วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภท รายการ รายการ หมายเหตุ
0๗.๓0 น. 08.๐0 น. ชาย เดิน 5000 เมตร ๒๐๑ รอบชิงชนะเลิศ
08.๓0 น. 0๙.๐0 น. หญิง กระโดดไกล ๒๐๒ สัตตกรีฑา
08.๓0 น. 0๙.๐0 น. ชาย ว่ิงขามรั้ว 110 เมตร ๒๐๓ อัฏฐกรีฑา
08.๔0 น. 0๙.๑0 น. ชาย ว่ิง ๔ X ๔00 เมตร ๒๐๔ รอบชิงชนะเลิศ
0๘.๔๕ น. 09.๑๕ น. หญิง ว่ิง ๔ X ๔00 เมตร ๒๐๕ รอบชิงชนะเลิศ
0๘.๕0 น. 09.๒0 น. ชาย เขยงกาวกระโดด ๒๐๖ รอบชิงชนะเลิศ
0๘.๕0 น. 09.๒0 น. หญิง กระโดดสูง ๒๐๗ รอบชิงชนะเลิศ
0๙.๐0 น. 09.๒0 น. ชาย ว่ิงขามรั้ว 110 เมตร ๒๐๘ รอบชิงชนะเลิศ
09.๒0 น. ๐๙.๓๐ น. ชาย ว่ิงขามรั้ว 400 เมตร ๒๐๙ รอบชิงชนะเลิศ
09.๑๐ น. ๐๙.๔๐ น. ชาย กระโดดสูง ๒๑๐ รอบชิงชนะเลิศ
๐๙.๑๐ น. ๐๙.๔๐ น. หญิง เขยงกาวกระโดด ๒๑๑ รอบชิงชนะเลิศ
๐๙.๒๐ น. ๐๙.๕๐น. ชาย ว่ิง ๔ X ๑00 เมตร ๒๑๒ รอบคัดเลือกชิง ๒26
๐๙.๒๕น. ๐๙.๕๕ น. หญิง ว่ิง ๔ X ๑00 เมตร ๒๑๓ รอบชิงชนะเลิศ
๐๙.๔๐ น. ๑๐.๑๐ น. ชาย ว่ิง 1500 เมตร ๒๑๔ รอบชิงชนะเลิศ
๐๙.๕0 น. 1๐.๒0 น. หญิง ว่ิง 1500 เมตร ๒๑๕ รอบชิงชนะเลิศ
1๐.๐0 น. 1๐.๓0 น. หญิง พุงแหลน ๒๑๖ สัตตกรีฑา
1๐.๐0 น. 1๐.๓๐ น. ชาย กระโดดสูง ๒๑๗ อัฏฐกรีฑา
1๐.๓0 น. 1๑.๐0 น. ชาย ขวางฆอน ๒๑๘ รอบชิงชนะเลิศ
1๐.๕0 น. 1๑.๒0 น. หญิง ขวางฆอน ๒๑๙ รอบชิงชนะเลิศ
1๓.00 น. 13.๓0 น. หญิง ว่ิง ๘๐๐ เมตร ๒๒๐ สัตตกรีฑา
1๓.๐๕ น. 1๓.๓๕น. ชาย พุงแหลน ๒๒๑ อัฏฐกรีฑา
1๓.๑0 น. 1๓.๔0 น. ชาย ว่ิงวิบาก 2000 เมตร ๒๒๒ รอบชิงชนะเลิศ



1๓.๔0 น. 1๔.๑0 น. ชาย ว่ิงผลัดเมดเลย
(100,๒๐๐,๓๐๐,๔๐๐) เมตร

๒๒๓ รอบชิงชนะเลิศ

1๓.๕๐ น. 1๔.๒๐ น. หญิง ว่ิงผลัดเมดเลย
(100,๒๐๐,๓๐๐,๔๐๐) เมตร

๒๒๔ รอบชิงชนะเลิศ

1๔.๐0 น. 1๔.๓0 น. ชาย ว่ิง 1,000 เมตร ๒๒๕ อัฏฐกรีฑา
1๔.๑0 น. 1๔.๔0 น. ชาย ว่ิง ๔ X ๑00 เมตร ๒๒๖ รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ ว่ิงขามรั้ว 100 เมตร (หญิง) มีนักกีฬา จํานวน 1 คน
ว่ิงขามรั้ว ๔00 เมตร (หญิง) มีนักกีฬา จํานวน ๒ คน

เดิน 3,000 เมตร (หญิง) ไมมีนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กระโดดค้ํา (ชาย/หญิง) ไมมีนักกีฬาเขารวมการแขงขัน


