
201 7.30 น. เดิน 5,000 เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
202 8.00 น. ว่ิง 5,000 เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
203 8.30 น. กระโดดไกล 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
204 8.30 น. กระโดดสูง 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
205 8.30 น. ทุ่มน ้าหนัก 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
206 9.00 น. ว่ิง 80 เมตร 12 ปี หญิง คัดเลือก
207 8.30 น. พุ่งแหลน 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
208 9.20 น. ว่ิง 80 เมตร 12 ปี ชาย คัดเลือก
209 9.30 น. ว่ิง 100 เมตร 14 ปี หญิง คัดเลือก
210 9.40 น. ว่ิง 100 เมตร 14 ปี ชาย คัดเลือก
211 9.50 น. ว่ิง 100 เมตร 16 ปี หญิง คัดเลือก
212 10.00 น. ว่ิง 100 เมตร 16 ปี ชาย คัดเลือก
213 10.00 น. กระโดดไกล 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
214 10.00 น. ขว้างจักร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
215 10.00 น. กระโดดสูง 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
216 10.00 น. พุ่งแหลน ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
217 10.10 น. ว่ิง 100 เมตร 18 ปี หญิง คัดเลือก
218 10.20 น. ว่ิง 100 เมตร 18 ปี ชาย คัดเลือก
219 10.30 น. ว่ิง 100 เมตร ประชาชน หญิง คัดเลือก
220 10.40 น. ว่ิง 100 เมตร ประชาชน ชาย คัดเลือก
221 10.50 น. ว่ิง 300 เมตร 14 ปี หญิง คัดเลือก
222 11.00 น. ว่ิง 300 เมตร 14 ปี ชาย คัดเลือก
223 11.00 น. ขว้างค้อน ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
224 11.00 น. เขย่งก้าวกระโดด 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
225 11.00 น. ทุ่มน ้าหนัก 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
226 11.10 น. ว่ิง 400 เมตร 16 ปี หญิง คัดเลือก
227 11.20 น. ว่ิง 400 เมตร 16 ปี ชาย คัดเลือก
228 11.30 น. ว่ิง 400 เมตร 18 ปี หญิง คัดเลือก

ก ำหนดก ำรแข่งขันกรีฑ ำจันทบุรีโอเพ่น ประจ ำปี 2566 คร้ังท่ี 9
CHANTHABURI OPEN 2023 9th

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันท่ี  7  เมษายน  2566

Update 07/04/2023

รายการท่ี     เวลาแข่งขัน                 ประเภทแข่งขัน                      รุ่นแข่งขัน           รอบแข่งขัน    หมาย
เหตุ



รายการท่ี     เวลาแข่งขัน                 ประเภทแข่งขัน                      รุ่นแข่งขัน           รอบแข่งขัน    หมาย
เหตุ229 11.40 น. ว่ิง 400 เมตร 18 ปี ชาย คัดเลือก

230 11.50 น. ว่ิง 400 เมตร ประชาชน หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
231 12.00 น. ว่ิง 400 เมตร ประชาชน ชาย คัดเลือก
232 12.00 น. กระโดดไกล 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
233 12.00 น. กระโดดสูง 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
234 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 12 ปี หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
235 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 12 ปี ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ
236 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 14 ปี หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
237 12.10 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 14 ปี ชาย คัดเลือก
238 13.30 น. ขว้างค้อน 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
239 13.30 น. กระโดดไกล ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
240 13.30 น. กระโดดสูง 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
241 13.30 น. ทุ่มน ้าหนัก 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
242 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 16 ปี หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
243 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 16 ปี ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ
244 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 18 ปี หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
245 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 18 ปี ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ
246 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ประชาชน หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ
247 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ประชาชน ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ
248 13.30 น. ว่ิง 800 เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
249 13.40 น. ว่ิง 800 เมตร 16 ปี ชาย คัดเลือก
250 13.50 น. ว่ิง 800 เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
251 14.00 น. ว่ิง 800 เมตร 18 ปี ชาย คัดเลือก
252 14.10 น. ว่ิง 800 เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
253 14.20 น. ว่ิง 800 เมตร ประชาชน ชาย คัดเลือก
254 14.30 น. ขว้างจักร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
255 14.30 น. พุ่งแหลน 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
256 14.30 น. กระโดดไกล 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
257 15.00 น. ว่ิง 80  เมตร 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
258 15.10 น. ว่ิง 80  เมตร 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
259 15.20 น. ว่ิง 100 เมตร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
260 15.30 น. ว่ิง 100 เมตร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
261 15.40 น. ว่ิง 100 เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
262 15.50 น. ว่ิง 100 เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ



รายการท่ี     เวลาแข่งขัน                 ประเภทแข่งขัน                      รุ่นแข่งขัน           รอบแข่งขัน    หมาย
เหตุ263 16.00 น. กระโดดสูง ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

264 16.00 น. พุ่งแหลน 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
265 16.00 น. ขว้างค้อน ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
266 16.00 น. เขย่งก้าวกระโดด 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
267 16.10 น. ว่ิง 100 เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
268 16.20 น. ว่ิง 100 เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
269 16.30 น. ว่ิง 100 เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
270 16.40 น. ว่ิง 100 เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
271 16.50 น. ว่ิง 300 เมตร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
272 17.00 น. ว่ิง 300 เมตร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
273 17.10 น. ว่ิง 400 เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
274 17.20 น. ว่ิง 400 เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
275 17.30 น. ว่ิง 400 เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
276 17.30 น. ขว้างค้อน 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
277 17.30 น. กระโดดไกล 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
278 17.40 น. ว่ิง 400 เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
279 17.50 น. ว่ิง 400 เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
280 18.00 น. ว่ิง 400 เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ
281 18.10 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
282 18.20 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
283 18.30 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
284 18.40 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
285 18.50 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ
286 19.00 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ
287 19.10 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ
288 19.20 น. ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทแข่งขัน รอบแข่งขัน หมายเหตุ

301 8.00 น. เดิน   5,000  เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

302 8.30 น. ขว้างค้อน 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

303 8.30 น. กระโดดไกล 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

304 8.30 น. กระโดดสูง 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

305 8.30 น. ทุ่มน ้าหนัก 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

306 8.30 น. ว่ิง  100  เมตร 12 ปี หญิง คัดเลือก

307 8.40 น. ว่ิง  100  เมตร 12 ปี ชาย คัดเลือก

308 8.50 น. ว่ิง  200  เมตร 14 ปี หญิง คัดเลือก

309 9.00 น. ว่ิง  200  เมตร 14 ปี ชาย คัดเลือก

310 9.10 น. ว่ิง  200  เมตร 16 ปี หญิง คัดเลือก

311 9.20 น. ว่ิง  200  เมตร 16 ปี ชาย คัดเลือก

312 9.30 น. ว่ิง  200  เมตร 18 ปี หญิง คัดเลือก

313 9.40 น. ว่ิง  200  เมตร 18 ปี ชาย คัดเลือก

314 10.00 น. กระโดดไกล 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

315 10.00 น. ขว้างจักร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

316 10.00 น. ทุ่มน ้าหนัก ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

317 10.00 น. ว่ิง   200  เมตร ประชาชน หญิง คัดเลือก

318 10.10 น. ว่ิง   200  เมตร ประชาชน ชาย คัดเลือก

319 10.20 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ยกไปชิงชนะเลิศ

320 10.30 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ยกไปชิงชนะเลิศ

321 10.40 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร คัดเลือก

322 10.50 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ยกไปชิงชนะเลิศ

323 11.00 น ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ยกไปชิงชนะเลิศ

324 11.00 น. ขว้างค้อน 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

325 11.00 น. พุ่งแหลน 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

326 11.00 น. กระโดดสูง 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

327 11.10 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร 18 ปี หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ

12 ปี

14 ปี

16 ปี

18 ปี

ประชาชน

ก ำหนดกำรแข่งขันกรีฑำจันทบุรีโอเพ่น ประจ ำปี 2566 คร้ังท่ี 9

CHANTHABURI OPEN 2023 9th

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี  8  เมษายน  2566

รุ่นแข่งขัน

Update 06 เมษายน 2566



328 11.20 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร 18 ปี ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ

329 11.30 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร ประชาชน หญิง ยกไปชิงชนะเลิศ

330 11.40 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร ประชาชน ชาย ยกไปชิงชนะเลิศ

รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทแข่งขัน รอบแข่งขัน หมายเหตุ

331 14.30 น. ว่ิง  100  เมตร 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

332 14.40 น. ว่ิง  100  เมตร 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

333 14.50 น. ว่ิง  200  เมตร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

334 15.00 น. ว่ิง  200  เมตร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

335 15.00 น. เขย่งก้าวกระโดด ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

336 15.00 น. ขว้างจักร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

337 15.10 น. ว่ิง  200  เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

338 15.20 น. ว่ิง  200  เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

339 15.30 น. ว่ิง  200  เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

340 15.40 น. ว่ิง  200  เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

341 15.50 น. ว่ิง  200  เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

342 16.00 น. ว่ิง  200  เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

343 16.00 น. กระโดดไกล ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

344 16.00 น. กระโดดสูง 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

345 16.00 น. ขว้างจักร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

346 16.20 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

347 16.30 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

348 16.40 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

349 16.50 น. ว่ิงผลัด  3 x 800  เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

350 17.00 น. เขย่งก้าวกระโดด 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

351 17.00 น. ขว้างจักร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

352 17.10 น. เดิน   3,000  เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

353 17.40 น. เดิน   3,000  เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

354 18.20 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ชิงชนะเลิศ

355 18.30 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ชิงชนะเลิศ

356 18.40 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ชิงชนะเลิศ

357 18.50 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ชิงชนะเลิศ

รุ่นแข่งขัน

16 ปี

18 ปี

12 ปี

14 ปี



358 19.00 น. ว่ิงผลัดผสม  4 x 100  เมตร ชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ  หากเวลาการแข่งขันมีการเปล่ียน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประชาชน



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทแข่งขัน รอบแข่งขัน หมายเหตุ

401 8.00 น. เดิน   3,000  เมตร 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

402 8.30 น. เขย่งก้าวกระโดด 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

403 8.30 น. กระโดดสูง 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

404 8.30 น. ทุ่มน ้าหนัก 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

405 8.30 น. ว่ิง   1,500  เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

406 8.45 น. ว่ิง   1,500  เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

407 9.00 น. ว่ิง  200  เมตร 12 ปี หญิง คัดเลือก

408 9.10 น. ว่ิง  200  เมตร 12 ปี ชาย คัดเลือก

409 9.20 น. เดิน   3,000  เมตร 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

410 10.00 น. ว่ิงผลัด  4 x 100  เมตร 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

411 10.10 น. ว่ิงผลัด  4 x 100  เมตร 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

412 10.10 น. เขย่งก้าวกระโดด 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

413 10.10 น. ทุ่มน ้าหนัก ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

414 10.10 น. พุ่งแหลน ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

415 10.10 น. กระโดดสูง ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

416 10.20 น. ว่ิง  3,000  เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

417 10.30 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 16 ปี หญิง คัดเลือก

418 10.40 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 16 ปี ชาย คัดเลือก

419 10.50 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 18 ปี หญิง คัดเลือก

420 11.00 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 18 ปี ชาย คัดเลือก

421 11.10 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร ประชาชน หญิง คัดเลือก

422 11.20 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร ประชาชน ชาย คัดเลือก

423 11.30 น. เขย่งก้าวกระโดด 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

424 11.30 น. ขว้างจักร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

พิธีเปิดการแข่งขัน

ก ำหนดกำรแข่งขันกรีฑำจันทบุรีโอเพ่น ประจ ำปี 2566 คร้ังท่ี 9

CHANTHABURI OPEN 2023 9th

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี  9  เมษายน  2566

รุ่นแข่งขัน



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทแข่งขัน รอบแข่งขัน หมายเหตุ

425 13.00 น. เขย่งก้าวกระโดด ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

426 13.00 น. ขว้างจักร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

427 13.30 น. เดิน  3,000  เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

428 13.50 น. ว่ิง  200  เมตร 12 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

429 14.00 น. ว่ิง  200  เมตร 12 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

430 14.10 น. ว่ิง  1,500  เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

431 14.20 น. ว่ิง  1,500  เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

432 14.30 น. เดิน  3,000  เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

433 15.00 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

434 15.10 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

435 15.20 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ

436 15.30 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ

437 15.40 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร ประชาชน หญิง ชิงชนะเลิศ

438 15.50 น. ว่ิงผลัด  4 x 400  เมตร ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ

 

รุ่นแข่งขัน

หมายเหตุ  หากเวลาการแข่งขันมีการเปล่ียน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิธีปิดการแข่งขัน




