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กําหนดการแข่งขันว่ายน้าํ 

กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2556 “เมืองแพร่เกมส”์ 

ระหว่างวันที ่29 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2554 

.................................................... 

สนามแข่งขัน  สระว่ายน้ํา 50 เมตร สนามกีฬา อบจ.แพร่ 

ประชุมทีม    วันที่ 28 มกราคม 2556 

-  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดสถานที่ประชุม และเป็นประธานในการประชุม                      

วันที่ 29 มกราคม 2556 

รายการที่  1  ฟรีสไตล์   400  เมตร  ชาย 

 รายการที่  2  ฟรีสไตล์   400  เมตร  หญิง 

 รายการที่  3   ผีเสื้อ   100  เมตร  ชาย 

 รายการที่  4   ผีเสื้อ   100  เมตร  หญิง 

 รายการที่  5   กรรเชียง    50  เมตร  ชาย 

 รายการที่  6   กรรเชียง    50  เมตร  หญิง 

รายการที่  7   ผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร ชาย 

รายการที่  8   ผลัดฟรีสไตล์ 4x200  เมตร หญิง 

วันที่ 30 มกราคม 2556 

รายการที่  1  เด่ียวผสม  200  เมตร  ชาย 

 รายการที่  2  เด่ียวผสม  200  เมตร  หญิง 

 รายการที่  3  กบ    100  เมตร  ชาย 

 รายการที่  4  กบ    100  เมตร  หญิง 

 รายการที่  5  ผีเสื้อ      50  เมตร  ชาย 

 รายการที่  6  ผีเสื้อ      50  เมตร  หญิง 

รายการที่  7  ผลัดผสม   4x100  เมตร ชาย 

รายการที่  8  ผลัดผสม   4x100  เมตร หญิง 

วันที่ 31 มกราคม 2556 

รายการที่  1  เด่ียวผสม  400  เมตร  ชาย 

 รายการที่  2 เด่ียวผสม   400  เมตร  หญิง 

 รายการที่  3  ฟรีสไตล์   200  เมตร  ชาย 

รายการที่  4  ฟรีสไตล์   200  เมตร  หญิง 



- 161 - 
 

 รายการที่  5  กรรเชียง   200  เมตร  ชาย 

 รายการที่  6  กรรเชียง   200  เมตร  หญิง 

รายการที่  7  ผลัดฟรีสไตล์  4x100  เมตร  ชาย 

รายการที่  8  ผลัดฟรีสไตล์  4x100  เมตร  หญิง 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

รายการที่  1  ฟรีสไตล์   800  เมตร  หญิง  (ชิงชนะเลิศภาคเช้า) 

รายการที่  2  ผีเสื้อ    200  เมตร  ชาย 

รายการที่  3  ผีเสื้อ    200  เมตร  หญิง 

รายการที่  4  ฟรีสไตล์   100  เมตร  ชาย  

รายการที่  5  ฟรีสไตล์   100  เมตร  หญิง 

รายการที่  6  กบ      50  เมตร  ชาย 

รายการที่  7  กบ      50  เมตร  หญิง 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 

รายการที่  1  ฟรีสไตล์   1500  เมตร ชาย    (ชิงชนะเลิศภาคเช้า) 

 รายการที่  2  กบ    200  เมตร  หญิง 

 รายการที่  3  กบ    200  เมตร  ชาย 

 รายการที่  4  กรรเชียง   100  เมตร  หญิง 

 รายการที่  5  กรรเชียง   100  เมตร  ชาย  

รายการที่  6  ฟรีสไตล์   50  เมตร   หญิง 

รายการที่  7  ฟรีสไตล์   50  เมตร   ชาย 

 
หมายเหตุ  กําหนดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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