
โปรแกรมการแขงขันกฬีากรีฑา 

กีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 29 “ทะเลแกวเกมส” 

ระหวางวันที ่6 – 8 กุมภาพนัธ 2560 

ณ สนามกีฬาพระองคดํา มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม 

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 

รายการ 

ที ่

เวลา 

แขงขัน 
รายการแขงขัน รอบ 

101 07.30 น. วิ่ง  10,000 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

102 08.00 น. กระโดดไกล ชาย ชงิชนะเลศิ 

103 08.00 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ชงิชนะเลศิ 

104 08.00 น. ขวางจักร หญิง ชงิชนะเลศิ 

105 08.30 น. วิ่งขามร้ัว 100 เมตร หญิง คัดเลอืก 

106 08.40 น. วิ่งขามร้ัว 110 เมตร ชาย คัดเลอืก 

107 08.45 น. วิ่ง 100 เมตร หญงิ คัดเลอืก 

108 08.55 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย คัดเลอืก 

109 09.00 น. ทุมน้ําหนัก ชาย ชงิชนะเลศิ 

110 09.00 น. วิ่ง 3,000 เมตร หญงิ ชงิชนะเลศิ 

111 10.00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง คัดเลอืก 

112 10.10 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย คัดเลอืก 

113 10.30 น. วิ่ง 1,500 เมตร หญงิ ชงิชนะเลศิ 

114 11.00 น. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

115 11.00 น. กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลศิ 

116 11.30 น. วิ่งขามร้ัว 100 เมตร หญิง ชงิชนะเลศิ 

117 11.40 น. วิ่งขามร้ัว 110 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

118 11.50 น. วิ่ง 100 เมตร หญงิ ชงิชนะเลศิ 

119 11.55 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

พักกลางวัน 

120 แขงขันชวง

หลังพธิเีปด

การแขงขัน 

วิ่ง 200 เมตร หญิง ชงิชนะเลศิ 

121 วิ่ง 200 เมตร ชาย  ชงิชนะเลศิ 

122 วิ่ง 4×400 เมตร หญิง ชงิชนะเลศิ 

123 วิ่ง 4×400 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

 

หมายเหต ุ  พธิกีารมอบเหรยีญรางวัล ภาคเชา เริ่มเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

  



โปรแกรมการแขงขันกฬีากรีฑา 

กีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนอื ครัง้ที่ 29 “ทะเลแกวเกมส” 

ระหวางวันที ่6 –  8 กุมภาพันธ 2560 

ณ สนามกีฬาพระองคดํา มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 

 

หมายเหต ุ  พธิกีารมอบเหรยีญรางวัล ภาคเชา เริ่มเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 

 

รายการ 

ที ่

เวลา 

แขงขัน 
รายการแขงขัน รอบ 

201 08.00 น. วิ่ง 5,000 เมตร หญงิ ชงิชนะเลิศ 

202 08.00 น. วิ่งขามรัว้ 100 หญงิ สัตตกรฑีา 1 ชงิชนะเลิศ 

203 08.50 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ชงิชนะเลิศ 

204 09.00 น. กระโดดสูง ชาย ชงิชนะเลิศ 

205 09.00 น. กระโดดสูง หญิง สัตตกรฑีา 2 ชงิชนะเลิศ 

206 09.30 น. วิ่งขามรัว้ 400 เมตร หญงิ คัดเลอืก 

207 09.40 น. วิ่งขามรัว้ 400 เมตร ชาย คัดเลอืก 

208 10.00 น. เขยงกาวกระโดด ชาย ชงิชนะเลิศ 

209 10.00 น. วิ่งผลัดผสม หญงิ ชงิชนะเลิศ 

210 10.20 น. วิ่งผลัดผสม ชาย ชงิชนะเลิศ 

พักกลางวัน 

211 14.30 น. ทุมน้ําหนัก หญิง สัตตกรฑีา 3 ชงิชนะเลิศ 

212 15.00 น. ขวางจักร ชาย ชงิชนะเลิศ 

213 15.30 น. วิ่งขามรัว้ 400 เมตร หญงิ ชงิชนะเลิศ 

214 15.50 น. วิ่งขามรัว้ 400 เมตร ชาย ชงิชนะเลิศ 

215 15.50 น. พุงแหลน หญงิ ชงิชนะเลิศ 

216 16.20 น. วิ่ง 200 เมตร สัตตกรฑีา 4 ชงิชนะเลิศ 

217 16.40 น. วิ่ง 4×200 เมตร หญงิ ชงิชนะเลิศ 

218 17.00 น. วิ่ง 4×200 เมตร ชาย ชงิชนะเลิศ 



โปรแกรมการแขงขันกฬีากรีฑา 

กีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ 29 “ทะเลแกวเกมส” 

ระหวางวันที ่6 – 8 กุมภาพนัธ 2560 

ณ สนามกีฬาพระองคดํา มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 

 

หมายเหตุ   พิธีการมอบเหรียญรางวัล ภาคเชา เริ่มเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 

รายการ 

ที ่

เวลา 

แขงขัน 
รายการแขงขัน รอบ 

301 08.00 น. วิ่ง 400 เมตร หญงิ คัดเลอืก 

302 08.20 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย คัดเลอืก 

303 08.30 น. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชงิชนะเลิศ 

304 08.30 น. พุงแหลน ชาย ชงิชนะเลิศ 

305 08.30 น. กระโดดไกล หญิง สัตตกรีฑา 5 ชงิชนะเลิศ 

306 09.00 น. วิ่ง 800 เมตร หญงิ ชงิชนะเลิศ 

307 09.20 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ชงิชนะเลิศ 

308 09.00 น. เขยงกาวกระโดด หญิง ชงิชนะเลศิ 

309 09.20 น. พุงแหลน หญงิ สัตตกรฑีา 6 ชงิชนะเลศิ 

310 09.30 น. วิ่ง 400 เมตร หญงิ ชงิชนะเลศิ 

311 09.40 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 

312 10.00 น. วิ่ง 800 เมตร หญงิ สัตตกรีฑา 7 ชิงชนะเลศิ 

313 10.20 น. วิ่ง 4×100 เมตร หญงิ ชงิชนะเลศิ 

314 10.30 น. วิ่ง 4×100 เมตร ชาย ชงิชนะเลศิ 


