
                                                       

ร่างก าหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทย 
IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 15.00 -17.00 น. 
ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 

 

14.30 น.        คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้แทนจังหวัดฯ รอรับประธานในพิธี สู่ห้องพักรับรอง 
15.00 น.        ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ และผู้ให้การสนับสนุนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน 

                -   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
                 -   สมาคมกีฬาจังหวัดฯ 
               -   การกีฬาและการท่องเท่ียวจังหวัด ฯ 
               -   ผู้ให้การสนับสนุนหลัก จัดการแข่งขันฯ 
                -   หน่วยงานอ่ืนๆ  

15.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขัน ฯ 
-  ขบวนวงโยธวาทิต น าขบวนธงนักกีฬา น าผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้แทน

นักกีฬาลงสู่สนามฯ 
15.10 น.       ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด กล่าว รายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ 
15.15 น. ผู้แทนบริษัทน  ามัน อพอลโล(ไทย) จ ากัด กล่าวรายงานการให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันฯ 
15.20 น. ท่านประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทย 
15.25 น. พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานจังหวัด สนับสนุน การจัดการแข่งขันฯ 
  -  จังหวัดขอนแก่น 
  -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  -  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น 
15.30 น. ขบวนวงโยธวาทิต แสดง มาร์ชชิ่งแบรนด์ ในสนาม (10 นาที) 
 

                                            *********จบพธีิการ********** 
 

15.40 น. พิธีกรสนามน าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การจัดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์ แห่งประเทศไทย 
16.50 น. ถ่ายภาพรวมนักกีฬา 
17.00 น. จบพิธีการและการถ่ายทอดสด 
 
 
 
 

*** ร่างก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 



                                                       

การแข่งขันกรฑีา อเิดมติส ึกรังด์ปรีซ์แห่งประเทศไทย IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 ( เฉพาะประเภทดาวรุ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) ชว่งเกิดปี พ.ศ. 2543-2545  
 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.  วิ่ง 100   เมตร ชาย - หญงิ   รอบคดัเลือก 
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 (รุ่นทั่วไป / รุน่อายุ 18 ปี และรอบชิงชนะเลิศฯ) 
ภาคเช้า 
 201  09.30 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ทั่วไป )  คัดเลือกพวกที ่1 
 202  09.40 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ทัว่ไป )  คัดเลือกพวกที ่2 
 203  09.50 น. วิ่ง 100   เมตร  หญิง  ( ทั่วไป )  คัดเลือกพวกที ่1 
 204  10.00 น. วิ่ง 100   เมตร  หญิง  ( ทั่วไป )  คัดเลือกพวกที ่2 
 205  10.10 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( 18 ป ี)  คัดเลือกพวกที ่1 
 206        10.20 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( 18 ป ี)  คัดเลือกพวกที ่2 
 207       10.30 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ  ( 18 ป ี)  คัดเลือกพวกที ่1 
 208        10.40 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ  ( 18 ป ี)  คัดเลือกพวกที ่2 
ภาคบ่าย 
 209  13.00 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ดาวรุ่ง )  ชิงชนะเลิศ D 
 210  13.10 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ดาวรุ่ง )  ชงิชนะเลิศ C 
 211  13.20 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ดาวรุ่ง )  ชิงชนะเลิศ B 
 212  13.30 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( ดาวรุ่ง )  ชิงชนะเลิศ A 
 213  13.40 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ  ( ดาวรุ่ง ) ชิงชนะเลิศ D 
 214  13.50 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ  ( ดาวรุ่ง ) ชิงชนะเลิศ C 
 215  14.00 น. วิ่ง 100   เมตร  หญิง  ( ดาวรุ่ง ) ชิงชนะเลิศ B 
 216  14.10 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ  ( ดาวรุ่ง ) ชิงชนะเลิศ A 
 217  14.20 น. วิ่ง 400   เมตร  ชาย  ( ทัว่ไป )  ชิงชนะเลิศ  
 218  14.30 น. วิ่ง 400   เมตร  หญิง  ( ทั่วไป )  ชิงชนะเลิศ 
 219  14.40 น. วิ่ง 400   เมตร  ชาย  ( 18 ป ี)  ชิงชนะเลิศ  
 220  14.50 น. วิ่ง 400   เมตร  หญงิ  ( 18 ป ี)  ชิงชนะเลิศ 
**15.00 น. SMM TV  เริม่ออกอากาศ และ สรปุภาพการแข่งขนั ของประเภทดาวรุ่ง ในวันเสาร์**(30นาที)** 
 221  15.40 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( 18 ป ี)  ชิงชนะเลิศ B 
 222        15.50 น. วิ่ง 100   เมตร   หญงิ ( 18 ปี )  ชิงชนะเลิศ B 
 223  16.00 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย  ( 18 ป ี)  ชิงชนะเลิศ A 
 224  16.10 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ ( 18 ปี )  ชิงชนะเลิศ A 
 225  16.20 น. วิ่ง 100   เมตร  ชาย ( ทั่วไป )  ชิงชนะเลิศ B 
 226  16.30 น. วิ่ง 100   เมตร   ชาย ( ทั่วไป )  ชิงชนะเลิศ A 
 227         16.40 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ ( ทั่วไป )  ชิงชนะเลิศ B 
 228         16.50 น. วิ่ง 100   เมตร  หญงิ ( ทั่วไป )  ชิงชนะเลิศ A 
***** ถ่ายภาพรวมนกักีฬา การแข่งขันกรีฑา IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 ***** 
 17.00 น.  จบการถา่ยทอดสด 

*** ก าหนดการ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 


