เปตอง
วันที่

เวลาแขงขัน

ประเภท

ทีมชาย
2 คน

คูที่

คูแขงขันรอบที่ 1

ผลการแขงขัน

1

สาย A
มรภ.นครปฐม VS มรภ.เพชรบุรี

สาย A คูที่ 1 (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.เพชรบุรี (แพ")

2

สาย A
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A คูที่ 2 (11 ตอ 2 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")

3

สาย B
มรภ.นครปฐม VS มรภ.เพชรบุรี

สาย B คูที่ 3 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.เพชรบุรี (แพ")

4

สาย B
มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS มรภ.กาญจนบุรี

สาย B คูที่ 4 (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")

5

สาย A
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.นครปฐม

สาย A คูที่ 5 (11 ตอ 7 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.เพชรบุรี (แพ")

6

สาย A
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A คูที่ 6 (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ชนะ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ")

7

สาย B
มรภ.นครปฐม VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B คูที่ 7 (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะ) มรภ.นครปฐม (แพ")

8

สาย B
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.เพชรบุรี

สาย B คูที่ 8 (11 ตอ 5 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")

สาย A
ชนะคูที่1 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่2 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A คูที่ 9 (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่1ของสาย) มรภ.หมูบ"านจอมบึง(แพ"ไปเจอชนะคู10)

10

สาย A
แพ"คูที่1 มรภ.เพชรบุรี VS แพ"คูที่2 มรภ.กาญจนบุรี

สาย A คูที่ 10 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะไปเจอแพ"คู9) มรภ.กาญจนบุรี(แพ"ตกรอบ)

11

สาย B
ชนะคูที่3 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่4 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B คูที่ 11 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่1ของสาย) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ไปเจอชนะคู12)

12

สาย B
แพ"คูที่3 มรภ.เพชรบุรี VS แพ"คูที่4 มรภ.กาญจนบุรี

สาย B คูที่ 12 (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะไปเจอแพ"คู11) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)

สาย A
ชนะคูที่5 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่6 มรภ.กาญจนบุรี

สาย A คูที่ 13 (11 ตอ 2 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ที่1ของสาย) มรภ.นครปฐม (แพ"ไปเจอชนะคู14)

14

สาย A
แพ"คูที่5 มรภ.เพชรบุรี VS แพ"คูที่6 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A คูที่ 14 (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.เพชรบรี(ชนะไปเจอแพ"คู13) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ตกรอบ)

15

สาย B
ชนะคูที่7 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS ชนะคูที่8 มรภ.เพชรบุรี

สาย B คูที่ 15 (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ที่1ของสาย) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ไปเจอชนะคู16)

16

สาย B
แพ"คูที่7 มรภ.นครปฐม VS แพ"คูที่8 มรภ.กาญจนบุรี

สาย B คูที่ 16 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะไปเจอแพ"คู15) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)

28-มี.ค.-60

ทีมหญิง
2 คน

9

ทีมชาย
2 คน

28-มี.ค.-60
13

ทีมหญิง
2 คน

วันที่

เวลาแขงขัน

ประเภท

คูที่

คูแขงขันรอบที่ 1

ผลการแขงขัน

17

สาย A
แพ"คูที่9 มรภ.เพชรบุรี VS ชนะคูที่10 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A คูที่ 17 (11 ตอ 1 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ที่2ของสาย) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ตกรอบ)

18

สาย B
แพ"คูที่11 มรภ.เพชรบุรี VS ชนะคูที่12 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B คูที่ 18 (11 ตอ 2 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)

19

สาย A
แพ"คูที่13 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่14 มรภ.เพชรบุรี

สาย A คูที่ 19 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่2ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)

20

สาย B
แพ"คูที่15 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่16 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B คูที่ 20 (11 ตอ 8 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.นครปฐม (แพ"ตกรอบ)

21

มรภ.นครปฐม VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

(11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.นครปฐม (ได"ที่3)

22

มรภ.นครปฐม VS มรภ.เพชรบุรี

(11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (เข"าชิง) มรภ.นครปฐม (ได"ที่3)

23

มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

(11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.กาญจนบุรี (ได"ที่3)

24

มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.นครปฐม

(11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (เข"าชิง) มรภ.เพชรบุรี (ได"ที่3)

ทีมชาย
2 คน

25

ชนะคูที่21 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS ชนะคูที่22 มรภ.เพชรบุรี

(13 ตอ 5 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะเลิศ) มรภ.เพชรบุรี (ได"ที่2)

ทีมหญิง
2 คน

26

ชนะคูที่23 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่24 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

(13 ตอ 2 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะเลิศ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ได"ที่2)

ทีมชาย
2 คน
28-มี.ค.-60
ทีมหญิง
2 คน

ทีมชาย
2 คน
28-มี.ค.-60
ทีมหญิง
2 คน

28-มี.ค.-60

วันที่

เวลาแขงขัน

ประเภท

คูที่

คูแขงขันรอบที่ 1
สาย A
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.นครปฐม
สาย A
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง
สาย B
มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS มรภ.กาญจนบุรี
สาย B
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.นครปฐม
สาย A
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง
สาย A
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.นครปฐม
สาย B
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.เพชรบุรี
สาย B
มรภ.นครปฐม VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")
สาย A (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ")
สาย B (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")
สาย B (11 ตอ 0 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะ) มรภ.นครปฐม (แพ")
สาย A (11 ตอ 5 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ชนะ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ")
สาย A (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะ) มรภ.นครปฐม (แพ")
สาย B (11 ตอ 7 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะ) มรภ.กาญจนบุรี (แพ")
สาย B (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ")

35

สาย A
ชนะคูที่27 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่28 มรภ.เพชรบุรี

สาย A (11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่1ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ไปเจอชนะคู36)

36

สาย A
แพ"คูที่27 มรภ.กาญจนบุรี VS แพ"คูที่28 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 0 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะไปเจอแพ"คู35) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)

37

สาย B
ชนะคูที่29 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS ชนะคูที่30 มรภ.เพชรบุรี

สาย B (11 ตอ 1 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ที่1ของสาย) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ไปเจอชนะคู38)

38

สาย B
แพ"คูที่29 มรภ.กาญจนบุรี VS แพ"คูที่30 มรภ.นครปฐม

สาย B (11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ชนะไปเจอแพ"คู37) มรภ.นครปฐม (แพ"ตกรอบ)

39

สาย A
ชนะคูที่31 มรภ.กาญจนบุรี VS ชนะคูที่32 มรภ.เพชรบุรี

สาย A (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ที่1ของสาย39) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ไปเจอชนะคู40)

40

สาย A
แพ"คูที่31 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS แพ"คูที่32 มรภ.นครปฐม

สาย A (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะไปเจอแพ"คู) มรภ.นครปฐม (แพ"ตกรอบ)

41

สาย B
ชนะคูที่33 มรภ.เพชรบุรี VS ชนะคูที่34 มรภ.นครปฐม

สาย B (11 ตอ 0 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ที่1ของสาย) มรภ.นครปฐม (แพ"ไปเจอชนะคู42)

42

สาย B
แพ"คูที่33 มรภ.กาญจนบุรี VS แพ"คูที่34 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B (11 ตอ 10 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะไปเจอแพ"คู41) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)

43

สาย A
แพ"คูที่35 มรภ.เพชรบุรี VS ชนะคูที่36 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)

44

สาย B
แพ"คูที่37 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS ชนะคูที่38 มรภ.กาญจนบุรี

สาย B (11 ตอ 10 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)

45

สาย A
แพ"คูที่39 มรภ.เพชรบุรี VS ชนะคูที่40 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 5 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)

46

สาย B
แพ"คูที่41 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่42 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย B (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่2ของสาย) มรภ.นครปฐม (แพ"ตกรอบ)

27
28
บุคคลเดี่ยวชาย
29
30
29-มี.ค.-60
31
32
บุคคลเดี่ยวหญิง
33
34

ผลการแขงขัน

บุคคลเดี่ยวชาย

29-มี.ค.-60

บุคคลเดี่ยวหญิง

บุคคลเดี่ยวชาย

29-มี.ค.-60

บุคคลเดี่ยวหญิง

วันที่

เวลาแขงขัน

ประเภท

คูที่

คูแขงขันรอบที่ 1

47

มรภ.นครปฐม VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

48

มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

49

มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

50

มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

บุคคลเดี่ยวชาย
29-มี.ค.-60
บุคคลเดี่ยวหญิง
ชนะคูที่47 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS
ชนะคูที่48 มรภ.หมูบ"านจอมบึง
ชนะคูที่49 มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS
ชนะคูที่50 มรภ.เพชรบุรี
สาย A
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.กาญจนบุรี
สาย A
มรภ.นครปฐม VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง
สาย B
มรภ.กาญจนบุรี VS มรภ.นครปฐม
สาย B
มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

(13 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะเลิศ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ได"ที่2)

57

สาย A
ชนะคูที่53 มรภ.กาญจนบุรี VS ชนะคูที่54 มรภ.นครปฐม

สาย A (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่1ของสาย) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ไปเจอชนะคู58)

58

สาย A
แพ"คูที่53 มรภ.เพชรบุรี VS มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 0 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะไปเจอแพ"คู57) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ"ตกรอบ)

59

สาย B
ชนะคูที่55 มรภ.กาญจนบุรี VS ชนะคูที่56 มรภ.หมูบ"าน
จอมบึง

สาย B (11 ตอ 0 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ที่1ของสาย) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ไปเจอชนะคู60)

60

สาย B
แพ"คูที่55 มรภ.นครปฐม VS แพ"คูที่56 มรภ.เพชรบุรี

สาย B (11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะไปเจอแพ"คู59) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)

61

สาย A
แพ"คูที่57 มรภ.กาญจนบุรี VS ชนะคูที่58 มรภ.เพชรบุรี

62

สาย B
แพ"คูที่59 มรภ.กาญจนบุรี VS ชนะคูที่60 มรภ.นครปฐม

63

มรภ.นครปฐม VS มรภ.นครปฐม

64

มรภ.หมูบ"านจอมบึง VS มรภ.กาญจนบุรี

65

ชนะคูที่63 มรภ.นครปฐม VS ชนะคูที่64 มรภ.หมูบ"านจอมบึง

สาย A (11 ตอ 5 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ที่2ของสาย) มรภ.เพชรบุรี (แพ"ตกรอบ)
สาย B (11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ที่2ของสาย) มรภ.กาญจนบุรี (แพ"ตกรอบ)
(13 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (เข"าชิง) มรภ.นครปฐม (ได"ที่3)
(11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.กาญจนบุรี (ได"ที่3)
(13 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ชนะเลิศ) มรภ.นครปฐม (ได"ที่2)

บุคคลเดี่ยวชาย

51

บุคคลเดี่ยวหญิง

52

29-มี.ค.-60

53
54
30-มี.ค.-60

คูผสม
55
56

30-มี.ค.-60

30-มี.ค.-60

30-มี.ค.-60

30-มี.ค.-60

ผลการแขงขัน
(11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.นครปฐม (ได"ที่3)
(11 ตอ 10 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.เพชรบุรี (ได"ที่3)
(11 ตอ 3 คะแนน)
มรภ.หมูบ"านจอมบึง (เข"าชิง) มรภ.กาญจนบุรี (ได"ที่3)
(11 ตอ 6 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (เข"าชิง) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ได"ที่3)

(13 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.เพชรบุรี (ชนะเลิศ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (ได"ที่2)

สาย A (11 ตอ 9 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ชนะ) มรภ.เพชรบุรี (แพ")
สาย A (11 ตอ 4 คะแนน)
มรภ.นครปฐม (ชนะ) มรภ.หมูบ"านจอมบึง (แพ")
สาย B (11 ตอ 7 คะแนน)
มรภ.กาญจนบุรี (ชนะ) มรภ.นครปฐม (แพ")
สาย B (11 ตอ 3 คะแนน)
มรภหมูบ"านจอมบึง (ชนะ) มรภเพชรบุรี (แพ")

คูผสม

คูผสม

คูผสม

คูผสม

วันที่

เวลาแขงขัน

ประเภท

คูที่

คูแขงขันรอบที่ 1

ผลการแขงขัน

1

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะ) มรภ(แพ")

2

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะ) มรภ(แพ")

3

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะ) มรภ(แพ")

4

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะ) มรภ(แพ")

5

ชนะคูที่1 มรภ VS ชนะคูที่2 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(เข"าชิง) มรภ(แพ"ไปเจอชนะคู6)

6

แพ"คูที่1 มรภ VS แพ"คูที่2 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะไปเจอแพ"คู5) มรภ(ที่ 3)

7

ชนะคูที่3 มรภ VS ชนะคูที่4 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(เข"าชิง) มรภ(แพ"ไปเจอชนะคู8)

8

แพ"คูที่3 มรภ VS แพ"คูที่4 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะไปเจอแพ"คู7) มรภ(ที่ 3)

ทีมชาย 3 คน

9

แพ"คูที่5 มรภ VS ชนะคูที่6 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(เข"าชิง) มรภ(ที่ 3)

ทีมหญิง 3 คน

10

แพ"คูที่7 มรภ VS ชนะคูที่8 มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(เข"าชิง) มรภ(ที่ 3)

ทีมชาย 3 คน

11

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะเลิศ) มรภ(ได"ที่2)

ทีมหญิง 3 คน

22

มรภ VS มรภ

(ตอ คะแนน)
มรภ(ชนะเลิศ) มรภ(ได"ที่2)

ทีมชาย 3 คน
31-มี.ค.-60
ทีมหญิง 3 คน

ทีมชาย 3 คน
31-มี.ค.-60
ทีมหญิง 3 คน

31-มี.ค.-60

31-มี.ค.-60

