
ผลการจับฉลากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 รอบมหกรรม 
ระหว่างวันท่ี 15-24 มกราคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬา ม.กรุงเทพ 
ม.รัตนบัณฑิต ม.มหาสารคาม ส.การพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ลาดกระบัง ม.บูรพา ม.ขอนแก่น 

 
โปรแกรมการแข่งขัน รักบ้ีฟุตบอล 15 คนชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 1 A 09.00 ม.รัตนบัณฑิต   
20 ม.ค.58      รอบสอง 
22 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.กรุงเทพ ม.แม่โจ้ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ม.บูรพา ม.มหาสารคาม มรภ.สุรินทร์ มรภ.มหาสารคาม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.สงขลานครินทร์ ม.ธนบุรี ม.มหิดล 
   มรภ.นครปฐม 

 
สาย E สาย F สาย G สาย H 

ส.การพลศึกษา ม.รัตนบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ จุฬา 
ม.เชียงใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พระจอมเกล้าธนบุรี ลาดกระบัง 
ม.อัสสัมชัญ ม.นครพนม ม.วลัยลักษณ์ ม.แม่ฟ้าหลวง 
ม.อุลราชธานี มรภ.อุบลราชธานี ม.พายัพ มรภ.นครราชสีมา 

 
โปรแกรมการแข่งขัน รักบ้ีฟุตบอล 7 คนชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
18 ม.ค.58 3 C 08.40 ม.ธนบุรี   

16 C 14.20 มรภ.สุรินทร์  ถ้า มก.ชนะ (3) 
19 ม.ค.58 29 C 11.20 มรภ.สุรินทร์  ถ้า มก.แพ้ (3) 
21 ม.ค.58      รอบรองฯ-ริงชิงฯ 

รักบ้ีฟุตบอล 15 คน 

รักบ้ีฟุตบอล 7 คน 



 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
สถาบันการพลศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ม.รามคําแหง จุฬาฯ 
ม.เชียงใหม่ ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จ ม.ขอนแก่น 
เทคโนโลยีสุนารี ม.บูรพา มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.นครศรีธรรมราช 
 
โปรแกรมการแข่งขัน ฮอกก้ีกลางแจ้งทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

17 ม.ค.58 5 B 09.00 ทีมชนะ (ม.สงขลานครินทร์กับม.บูรพา)   
19 ม.ค.58 12 B 13.30 ทีมแพ้ (ม.สงขลานครินทร์กับม.บูรพา)   
21 ม.ค.58      รอบสอง 
22 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
23 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 
 
 
 

สาย A สาย B 
สถาบันการพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
จุฬาฯ ม.บูรพา 
ม.รามคําแหง ม.ขอนแก่น 
มรภ.บ้านสมเด็จ เทคโนโลยีสุนารี 
 
โปรแกรมการแข่งขัน ฮอกก้ีกลางแจ้งทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
16 ม.ค.58 3 B 10.00 มทส.   
18 ม.ค.58 6 B 13.00 สถาบันการพลศึกษา   
20 ม.ค.58 12 B 10.00 ม.รามคําแหง   
22 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
23 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 
 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
มรภ.อุตรดิตถ์ เทคโนโลยีสุนารี ม.บูรพา ม.สงขลานครินทร์ 
จุฬาฯ ม.กรุงเทพธนบุรี ส.การพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
มรภ.นครศรีธรรมราช ม.รามคําแหง มรภ.บ้านสมเด็จ ม.ขอนแก่น 

 
 

ฮอกก้ี กลางแจ้ง ทีมชาย  

ฮอกก้ี กลางแจ้ง ทีมหญิง  

ฮอกก้ี ในร่ม ทีมชาย  



โปรแกรมการแข่งขัน ฮอกก้ีในร่มทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

18 ม.ค.58 7 D 18.00 ทีมชนะ (ม.สงขลานครินทร์กับม.ขอนแก่น)   
20 ม.ค.58 10 D 17.00 ทีมแพ้ (ม.สงขลานครินทร์กับม.ขอนแก่น)   
22 ม.ค.58      รอบสอง 
23 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B 
จุฬาฯ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.บูรพา ม.ขอนแก่น 
ม.กรุงเทพธนบุรี เทคโนโลยีสุนารี 
ส.การพลศึกษา ม.รามคําแหง 
มรภ.บ้านสมเด็จ ม.เกษตรศาสตร์ 
 
โปรแกรมการแข่งขัน ฮอกก้ีในร่มทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 3 B 18.00 ม.ขอนแก่น   
17 ม.ค.58 7 B 17.00 เทคโนโลยีสุนารี   
19 ม.ค.58 12 B 17.00 ม.รามคําแหง   
21 ม.ค.58 20 B 20.00 ม.สงขลานครินทร์   
23 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มรภ.สุรินทร์ 
มรภ.พิบูลย์สงคราม ม.บูรพา 
ส.การพลศึกษา มรภ.สวนดุสิต 
ม.ขอนแก่น มรภ.ศรีสะเกษ 
ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

ฮอกก้ี ในร่ม ทีมหญิง  

แฮนด์บอล ทีมชาย  



โปรแกรมการแข่งขัน แฮนด์บอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 1 A 09.00 มรภ.พิบูลย์สงคราม   
16 ม.ค.58 7 A 13.00 ส.การพลศึกษา   
18 ม.ค.58 10 A 11.00 ม.ขอนแก่น   
22 ม.ค.58 18 A 11.00 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   
23 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B 
ม.ราชพฤกษ์ ส.การพลศึกษา 
ม.บูรพา มรภ.สวนดุสิต 
มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ศรีสะเกษ 
ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
 
โปรแกรมการแข่งขัน แฮนด์บอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
17 ม.ค.58 1 A 09.00 ม.ราชพฤกษ์   
19 ม.ค.58 8 A 15.00 ม.บูรพา   
21 ม.ค.58 9 A 09.00 มรภ.เชียงใหม่   
23 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
จุฬาฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.รามคําแหง ส.การพลศึกษา 
ม.แม่โจ้ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.มหิดล 
ม.บูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
 ม.พายัพ ลาดกระบัง ม.ทักษิณ 
 
โปรแกรมการแข่งขัน ซอฟท์บอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

15 ม.ค.58 2 C 10.00 ม.สงขลานครินทร์   
17 ม.ค.58 11 C 14.00 ม.รามคําแหง   
19 ม.ค.58 15 C 08.00 ลาดกระบัง   

 

แฮนด์บอล ทีมหญิง 

ซอฟท์บอล ทีมชาย 



ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

21 ม.ค.58      รอบสอง 
22 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
23 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B 
จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ม.รามคําแหง ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา 
 ลาดกระบัง 

 
โปรแกรมการแข่งขัน ซอฟท์บอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

17 ม.ค.58 5 B 11.00 ม.ขอนแก่น   
18 ม.ค.58 7 B 09.00 ม.สงขลานครินทร์   
19 ม.ค.58 10 B 09.00 ม.บูรพา   
20 ม.ค.58 16 B 14.00 ลาดกระบัง   
21 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
22 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.กรุงเทพธนบุรี มรภ.มหาสารคาม จุฬา ส.การพลศึกษา 
ม.บูรพา มรภ.นครสวรรค์ ม.หอการค้าไทย มรภ.สุรินทร์ 
ม.ทักษิณ มรภ.นครราชสีมา มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.เชียงใหม่ 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.นครปฐม ม.ขอนแก่น ม.รัตนบัณฑิต 
ม.วงษ์ชวลิตกุล มทร.อีสาน มรภ.ภูเก็ต มรภ.นครศรีธรรมราช 
ม.กรุงเทพ ลาดกระบัง ม.เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 
 
 

ซอฟท์บอล ทีมหญิง 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมชุดชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

15 ม.ค.58 7 G 15.00 ม.ขอนแก่น 1  
16 ม.ค.58 15 G 13.00 มรภ.ภูเก็ต 1 ถ้า มก.ชนะ (7) 
17 ม.ค.58 23 G 11.00 มรภ.ภูเก็ต 1 ถ้า มก.แพ้ (7) 
18 ม.ค.58      รอบสอง-รอบสาม 
19 ม.ค.58      รอบรองฯ-ชิงฯ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C 
ส.การพลศึกษา จุฬา มรภ.นครสวรรค์ 
มรภ.อุดรธานี ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา 
มรภ.สุรินทร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล มรภ.เชียงใหม่ 
 

สาย D สาย E สาย F 
ม.กรุงเทพธนบุรี มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.นครปฐม 
มรภ.นครราชสีมา เทคโนโลยีสุรนารี มรภ.ราชนครินทร์ 
ม.ทักษิณ ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ 
 มรภ.ภูเก็ต ม.อุบลราชธานี 
 

โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมชุดหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

15 ม.ค.58 
1 E 09.00 มรภ.ภูเก็ต 3  

10 E 17.00 มรภ.อุตรดิตถ์ 4  
16 ม.ค.58 18 E 15.00 เทคโนโลยีสุรนารี 4  
17 ม.ค.58      รอบรองชนะเลิศ 
18 ม.ค.58      รอบชิงชนะเลิศ 

 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ขอนแก่น ม.รัตนบัณฑิต มรภ.มหาสารคาม 
ม.วงษ์ชวลิตกุล ม.บูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 
ราชมงคลล้านนา ม.เกษตรศาสตร์ ม.รามคําแหง มรภ.นครราชสีมา 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
จุฬา มรภ.นครสวรรค์ มรภ.นครปฐม ส.การพลศึกษา 
มรภ.ภูเก็ต มรภ.สุรินทร์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.ยะลา 
ว.บัณฑิตเอเชีย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.กรุงเทพ ม.เชียงใหม่ 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมเด่ียวชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

21 ม.ค.58 
2 B 09.00 ม.ขอนแก่น 2  

10 B 13.00 ม.บูรพา 2 ถ้า มก. ชนะ (2) 
22 ม.ค.58 18 B 09.00 ม.บูรพา 2 ถ้า มก. แพ้ (2) 
23 ม.ค.58      รอบสอง-รอบสาม 
24 ม.ค.58      รอบรองฯ-ชิงฯ 
 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
มรภ.นครปฐม ม.กรุงเทพธนบุรี ส.การพลศึกษา จุฬา 
ม.ขอนแก่น ว.บัณฑิตเอเชีย มรภ.นครสวรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา 
ม.วงษ์ชวลิตกุล มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ภูเก็ต ม.เกษตรศาสตร์ 

 
โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมเด่ียวหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

20 ม.ค.58 
7 D 09.00 จุฬา 3  

16 D 13.00 ม.บูรพา 4  
21 ม.ค.58 24 D 09.00 ม.ธรรมศาสตร์ 4  
22 ม.ค.58      รอบรองฯ-รอบชิงฯ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ส.การพลศึกษา ม.แม่โจ้ ม.รัตนบัณฑิต ม.รามคําแหง 
มรภ.อุดรธานี ม.วงษ์ชวลิตกุล พระนครเหนือ ราชมงคลอีสาน 
ราชมงคลล้านนา ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สงขลา 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
ม.กรุงเทพธนบุรี มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.บุรีรัมย์ ม.หอการค้าไทย 
ม.ขอนแก่น มรภ.นครปฐม มรภ.รําไพพรรณี มรภ.นครสวรรค์ 
มรภ.มหาสารคาม มรภ.บ้านสมเด็จ ราชมงคลธัญบุรี ม.กรุงเทพ 
 
 
 
 
 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง 

เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมคู่ชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
19 ม.ค.58 2 B 15.00 ม.แม่โจ้ 2  

20 ม.ค.58 
10 B 09.00 ม.วงษ์ชวลิตกุล 2 ถ้า มก. ชนะ (2) 
18 B 13.00 ม.วงษ์ชวลิตกุล 2 ถ้า มก. แพ้ (2) 

22 ม.ค.58      รอบสอง 
23 ม.ค.58      รอบสาม 
24 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ/รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ส.การพลศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ม.รัตนบัณฑิต มรภ.นครสวรรค์ 
ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.ธรรมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี 
ม.บูรพา มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.ภูเก็ต มรภ.อุตรดิตถ์ 
ม.วงษ์ชวลิตกุล มรภ.นครปฐม ว.บัณฑิตเอเชีย ม.เกษตรศาสตร์ 

 
โปรแกรมการแข่งขัน เซปักตะกร้อทีมคู่หญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 
18 ม.ค.58 7 D 18.00 มรภ.นครสวรรค์ 3  

19 ม.ค.58 
16 D 12.00 มรภ.อุตรดิตถ์ 4  
24 D 16.00 มรภ.อุดรธานี 4  

21 ม.ค.58      รอบสอง 
22 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ/รอบชิงชนะเลิศ 

 
 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.ศรีปทุม ส.การพลศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.รามคําแหง ม.ธรรมศาสตร์ ม.แม่โจ้ จุฬา 
มรภ.อุดรธานี ม.แม่ฟ้าหลวง ราชมงคลศรีวิชัย ม.อุบลราชธานี 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
ม.รังสิต ม.สยาม ม.กรุงเทพ ม.ขอนแก่น 
ม.หอการค้าไทย ม.รัตนบัณฑิต ม.หาดใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหิดล ราชมงคลกรุงเทพ ม.นเรศวร 
 
 

เซปักตะกร้อ ทีมคู่หญิง 

บาสเกตบอล ทีมชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน บาสเกตบอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
17 ม.ค.58 22 H 16.30 ทีมชนะ (ม.ขอนแก่นพบม.นเรศวร)  
19 ม.ค.58 36 H 13.30 ทีมแพ้ (ม.ขอนแก่นพบม.นเรศวร)  
21 ม.ค.58     รอบสอง 
22 ม.ค.58     รอบสาม 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ศรีปทุม มรภ.อุดรธานี จุฬา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ธรรมศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.รัตนบัณฑิต 
ม.รังสิต ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
มรภ.มหาสารคาม มรภ.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.มหาสารคาม 
 
โปรแกรมการแข่งขัน บาสเกตบอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
16 ม.ค.58 15 C 18.00 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
18 ม.ค.58 28 C 13.30 มรภ.อุดรธานี  
20 ม.ค.58 41 C 09.00 ม.แม่โจ้  
22 ม.ค.58     รอบสอง 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ส.การพลศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มรภ.มหาสารคาม ม.ศรีปทุม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ทักษิณ จุฬา ม.นครพนม 
ราชมงคลตะวันออก มรภ.นครราชสีมา มรภ.เชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
มรภ.เพชรบุรี ม.รามคําแหง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ราชมงคลอีสาน 
มรภ.สงขลา มรภ.กําแพงเพชร ม.บูรพา มรภ.สวนดุสิต 
มรภ.สุรินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ มรภ.ศรีสะเกษ 

บาสเกตบอล ทีมหญิง 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 6 F 13.45 ม.รามคําแหง  
17 ม.ค.58 20 F 11.15 มรภ.กําแพงเพชร ถ้า มก. ชนะ (6) 
19 ม.ค.58 34 F 09.45 มรภ.กําแพงเพชร ถ้า มก. แพ้ (6) 
21 ม.ค.58     รอบสอง 
22 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
23 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ราชมงคลอีสาน มรภ.จันทรเกษม มรภ.เพชรบุรี มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
ม.ศรีปทุม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ทักษิณ ส.การพลศึกษา 
มรภ.ศรีสะเกษ ม.เกษมบัณฑิต ม.แม่โจ้ ม.ขอนแก่น 
มรภ.สวนดุสิต มรภ.นครปฐม ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม 
 
โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
16 ม.ค.58 13 C 13.00 มรภ.เพชรบุรี  
18 ม.ค.58 27 C 10.30 ม.ทักษิณ  
20 ม.ค.58 41 C 09.00 ม.แม่โจ้  
22 ม.ค.58     รอบสอง 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ/ชิงชนะเลิศ 
 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
มรภ.พระนคร ม.รัตนบัณฑิต ม.ขอนแก่น มรภ.นครสวรรค์ 
มรภ.มหาสารคาม ม.บูรพา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ 
มรภ.เชียงใหม่ ม.มหาสารคาม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
ม.ศรีปทุม มรภ.สวนดุสิต จุฬา ม.วงษ์ชวลิตกุล 
ม.ธรรมศาสตร์ ม.รามคําแหง มรภ.พิบูลสงคราม ม.ทักษิณ 
มรภ.เพชรบุรี ส.การพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.อุดรธานี 
 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 

วอลเลย์บอล ทีมชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 7 G 18.00 จุฬา  
17 ม.ค.58 21 G 15.00 มรภ.พิบูลสงคราม ถ้า มก.ชนะ (7) 
19 ม.ค.58 35 G 12.00 มรภ.พิบูลสงคราม ถ้า มก.แพ้ (7) 
21 ม.ค.58     รอบสอง 
22 ม.ค.58     รอบสาม 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.รัตนบัณฑิต ม.เกษมบัณฑิต ม.ศรีปทุม ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.หาดใหญ่ ม.กรุงเทพ ส.การพลศึกษา มรภ.อุดรธานี 
มรภ.นครปฐม ม.ทักษิณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.แม่โจ้ 
ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.บุรีรัมย์ จุฬา 
 
โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 9 A 09.00 ม.รัตนบัณฑิต  
18 ม.ค.58 31 A 18.00 มรภ.นครปฐม  
20 ม.ค.58 45 A 15.00 ม.หาดใหญ่  
22 ม.ค.58     รอบสอง 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.รัตนบัณฑิต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ทักษิณ ม.ธนบุรี 
มรภ.ศรีสะเกษ ม.อุบลราชธานี ม.หาดใหญ่ ม.อิสเทิร์น 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มรภ.เทพสตรี ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีปทุม 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
มรภ.เชียงใหม่ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.เกษมบัณฑิต มรภ.นครศรีธรรมราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ราชพฤกษ์ ม.ขอนแก่น ส.การพลศึกษา 
มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.จันทรเกษม ว.นานาชาติเซนต์เทเรซา ม.แม่โจ้ 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง 

ฟุตซอล ทีมชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 3 C 18.00 ม.ทักษิณ  
17 ม.ค.58 17 C 15.00 ม.หาดใหญ่ ถ้า มก.ชนะ (3) 
19 ม.ค.58 39 C 12.00 ม.หาดใหญ่ ถ้า มก.แพ้ (3) 
21 ม.ค.58     รอบสอง 
22 ม.ค.58     รอบสาม 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ว.บัณฑิตเอเซีย ม.รัตนบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี ส.การพลศึกษา 
มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สุรินทร์ มรภ.นครสวรรค์ 
ม.บูรพา มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.ร้อยเอ็ด ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มรภ.สวนสุนันทา จุฬา มรภ.พิบูลสงคราม ม.เกษตรศาสตร์ 
 
โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
16 ม.ค.58 15 D 18.00 ส.การพลศึกษา  
18 ม.ค.58 29 D 15.00 ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
20 ม.ค.58 43 D 12.00 มรภ.นครสวรรค์  
22 ม.ค.58     รอบสอง 
23 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 

 
 
 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.ทักษิณ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ปทุมธานี 
มรภ.ศรีสะเกษ ม.กรุงเทพธนบุรี มรภ.เชียงใหม่ ส.การพลศึกษา 
ราชมงคลอีสาน ม.หาดใหญ่ ม.รัตนบัณฑิต ม.บูรพา 
 

สาย E สาย F สาย G สาย H 
จุฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ธนบุรี ม.รังสิต 
ม.วงษ์ชวลิตกุล ม.อิสเทิร์น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.เชียงใหม่ 
มรภ.เลย ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.เชียงราย มรภ.นครศรีธรรมราช 
 

ฟุตซอล ทีมหญิง 

ฟุตบอล ทีมชาย 



โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลทีมชาย 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 6 F 15.00 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
16 ม.ค.58 10 F 13.00 ม.อิสเทิร์น ถ้า มก.ชนะ (6) 
17 ม.ค.58 22 F 15.00 ม.อิสเทิร์น ถ้า มก.แพ้ (6) 
19 ม.ค.58     รอบสอง 
20 ม.ค.58     รอบสาม 
22 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
24 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 
 

 
 
 

สาย A สาย B 
ว.บัณฑิตเอเซีย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ส.การพลศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ 

ม.บูรพา มรภ.ศรีสะเกษ 
มรภ.อุบลราชธานี มรภ.สุรินทร์ 
มรภ.นครราชสีมา ม.เกษตรศาสตร์ 

 
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลทีมหญิง 
 

ว/ด/ป คู่ท่ี สาย เริ่มเวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
15 ม.ค.58 3 B 10.00 ม.นอร์ทกรุงเทพ  
16 ม.ค.58 7 B 10.00 มรภ.ศรีสะเกษ  
17 ม.ค.58 12 B 10.00 มรภ.สุรินทร์  
19 ม.ค.58 20 B 10.00 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  
21 ม.ค.58     รอบรองชนะเลิศ 
23 ม.ค.58     รอบชิงชนะเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ให้ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้งในเว็บของ นนทรีเกมส์ 

ฟุตบอล ทีมหญิง 


