
กําหนดการแข
งขันกรีฑา กศน.เกมส� ภาคเหนือ  
วันพุธที่ 14 สงิหาคม 2556 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 

รายการท่ี เวลา รายการ ผู�แข�งขัน / เพศ รอบ 
101 13.40 น. วิ่ง 100 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
102 13.50 น. วิ่ง 100 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
103 14.00 น. วิ่ง 100 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
104 14.10 น. วิ่ง 100 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
105 14.20 น. วิ่ง 200 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
106 14.30 น. วิ่ง 200 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
107 14.40 น. วิ่ง 200 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
108 14.50 น. วิ่ง 200 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
109 15.00 น. วิ่ง 400 เมตร ผอ.กศน.อําเภอ ชาย ชิงชนะเลิศ 
110 15.10 น. วิ่ง 400 เมตร ผอ.กศน.อําเภอ หญิง ชิงชนะเลิศ 
111 15.20 น. วิ่ง 400 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
112 15.30 น. วิ่ง 400 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
113 15.40 น. วิ่ง 400 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
114 15.50 น. วิ่ง 400 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

 
หมายเหต ุ

1. ให�แต�ละกลุ�มศูนย3ส�งนักกรีฑากลุ�มละ 2 คน / ทีม  ต�อ 1 รายการ ยกเว�นรายการท่ี 215 
และ 216 ส�งแข�งขัน 1 ทีม 

1. ผู�ชนะลําดับท่ี 1  และลําดับท่ี 2 เป8นตัวแทน กศน.ภาคเหนือ เข�าร�วมการแข�งขันมหกรรม 
กศน.เกมส3 ระดับประเทศ  ณ จังหวัดหนองคาย ระหว�างวันท่ี 6 - 7 กันยายน 2556 

 
 
 
 

 
 



กําหนดการแข
งขันกรีฑา กศน.เกมส� ภาคเหนือ  
วันพฤหัสบดีที ่15 สงิหาคม 2556 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 

รายการท่ี เวลา รายการ ผู�แข�งขัน / เพศ รอบ 
201 07.30 น. วิ่ง 5000 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
202 08.00 น. วิ่ง 5000 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
203 08.40 น. วิ่ง 1500 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
204 08.50 น. วิ่ง 1500 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
205 09.00 น. วิ่ง 1500 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
206 09.10 น. วิ่ง 1500 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
207 09.20 น. วิ่ง 800 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
208 09.30 น. วิ่ง 800 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
209 09.40 น. วิ่ง 800 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
210 09.50 น. วิ่ง 800 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
211 10.00 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
212 10.10 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
213 10.20 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
214 10.30 น. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 
215 10.40 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ผอ.กศน.อําเภอ ชาย ชิงชนะเลิศ 
216 10.50 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ผอ.กศน.อําเภอ หญิง ชิงชนะเลิศ 
217 11.00 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ครู ชาย ชิงชนะเลิศ 
218 11.10 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ครู หญิง ชิงชนะเลิศ 
219 11.20 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร นักศึกษา ชาย ชิงชนะเลิศ 
220 11.30 น. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร นักศึกษา หญิง ชิงชนะเลิศ 

 

หมายเหต ุ
1. ให�แต�ละกลุ�มศูนย3ส�งนักกรีฑากลุ�มละ 2 คน / ทีม  ต�อ 1 รายการ ยกเว�นรายการท่ี 215 

และ 216 ส�งแข�งขัน 1 ทีม 
1. ผู�ชนะลําดับท่ี 1  และลําดับท่ี 2 เป8นตัวแทน กศน.ภาคเหนือ เข�าร�วมการแข�งขันมหกรรม 

กศน.เกมส3 ระดับประเทศ  ณ จังหวัดหนองคาย ระหว�างวันท่ี 6 - 7 กันยายน 2556 
 


