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โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555 

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ สนามแข่งขัน สนามกีฬา จังหวัดแพร่ 

 
วันที่ 28 มกราคม 2556 
  เวลา 10.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม. 
 
วันที่ 29 มกราคม 2556 
 

รายการ เวลา ประเภท ชาย / หญิง รอบ 
101 15.30 ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 1 
102 15.50 ว่ิง 400 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
103 16.10 ว่ิง 400 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
104 16.30 ว่ิง 100 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
105 16.30 กระโดดสูง หญิง สัตตกรีฑา 2 
106 16.50 ว่ิง 100 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
107 17.00 ทุ่มนํ้าหนัก ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
108 17.00 เขย่งก้าวกระโดด ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
109 18.00 เดิน 5,000 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
110 18.30 ว่ิงวิบาก 2,000 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
111 18.30 ทุ่มนํ้าหนัก หญิง สัตตกรีฑา 3 
112 18.40 ว่ิงวิบาก 2,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
113 19.00 กระโดดสูง ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
114 19.00 พุ่งแหลน ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
115 19.15 ว่ิง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
116 19.30 ว่ิง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
117 19.45 ว่ิง 200 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 4 
118 20.00 ว่ิง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
119 20.15 ว่ิง 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
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วันที่ 30 มกราคม 2556 
ลําดับ เวลา ประเภท ชาย / หญิง รอบ 

201 15.30 กระโดดค้ํา หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

202 15.30 กระโดดไกล หญิง สัตตกรีฑา 5 
203 15.30 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
204 15.50 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
205 16.10 ว่ิง 800 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
206 16.30 ว่ิง 800 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
207 16.50 ว่ิง 200 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
208 17.00 กระโดดไกล หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
209 17.00 พุ่งแหลน หญิง สัตตกรีฑา 6 
210 17.10 ว่ิง 200 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
211 18.00 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
212 18.15 ว่ิงข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

213 18.30 ขว้างค้อน หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

214 18.30 ขว้างจักร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

215 18.30 ว่ิง 3,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
216 18.50 ว่ิง 800 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 7 
217 19.05 ว่ิง 800 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
218 19.30 ว่ิง 800 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
219 19.45 ว่ิง 200 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
220 20.00 ว่ิง 200 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

           
วันที่ 31 มกราคม 2556   

     
ลําดับ เวลา ประเภท ชาย / หญิง รอบ 

301 15.30 กระโดดค้ํา ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

302 15.30 พุ่งแหลน หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

303 15.30 ว่ิง 100 เมตร ชาย อัฎฐกรีฑา 1 
304 15.50 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
305 16.10 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
306 16.30 ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
307 16.50 ว่ิงข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
308 17.00 กระโดดไกล ชาย อัฎฐกรีฑา 2 

309 17.00 ทุ่มนํ้าหนัก หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

310 18.10 เดิน 3,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
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311 18.30 ทุ่มนํ้าหนัก ชาย อัฎฐกรีฑา 3 

312 18.30 กระโดดสูง หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

313 18.35 ว่ิง 5,000 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
314 19.00 ว่ิงข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
315 19.15 ว่ิงข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
316 19.30 ว่ิง 400 เมตร ชาย อัฎฐกรีฑา 4 
317 19.45 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
318 20.00 ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
      

ลําดับ เวลา ประเภท ชาย / หญิง รอบ 

401 15.30 ขว้างค้อน ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

402 15.30 เขย่งก้าวกระโดด หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

403 15.30 ว่ิงข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย อัฎฐกรีฑา 5 
404 15.50 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง รอบคัดเลือก 
405 16.10 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย รอบคัดเลือก 
406 16.30 กระโดดสูง ชาย อัฎฐกรีฑา 6 

407 17.00 ขว้างจักร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 

408 17.00 กระโดดไกล ชาย รอบชิงชนะเลิศ 

409 18.00 พุ่งแหลน ชาย อัฎฐกรีฑา 7 
410 18.00 ว่ิง 1,500 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
411 18.15 ว่ิง 1, 500 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
412 18.30 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ 
413 18.45 ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ 
414 19.00 ว่ิง 1, 000 เมตร ชาย อัฎฐกรีฑา 8 

 
หมายเหตุ   1.  รายการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

     2.   ให้ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดสถานที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมพร้อมเป็นประธานการประชุม                    
      วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม................................จังหวัดแพร่ 
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