
 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 15 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1 ไม่มีการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 ฟุตบอล ทีมชาย มศว. 15.00 สนาม 3  
ฟุตบอล ทีมหญิง ม.นอร์ทกรุงเทพ 10.00 สนาม 4  

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย จุฬา 18.00 สาธิต มก.กพส.  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.รัตนบัณฑิต 09.00  

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังสี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย ม.สงขลา 10.00 สนามซอฟท์บอล  
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย ม.ขอนแก่น (ชุด) 15.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง มรภ.ภูเก็ต/มรภ.อุตรดิตถ์ 09.00/17.00  
9 ดาบสากล   ศูนย์มหาวิทยาลัย ไม่มีการแข่งขัน 
10 เทควันโด ต่อสู้ 08.30 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
11 เทนนิส ประเภททีม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบแรก 
12 เทเบิลเทนนิส สุรนารี (ญ) 13.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน ประเภททีม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น   คณะ ศวท. ไม่มีการแข่งขัน 
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ ไม่มีการแข่งขัน 
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน ม.รัตนบัณฑิต 09.00 สนามรักบี้ฟุตบอล  
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   สนามโรงเรียน สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญิง ม.ขอนแก่น 18.00 ในร่ม 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ม.รามคําแหง 13.45 สนามชายหาด  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

21 เปตอง   สนามเปตอง ไม่มีการแข่งขัน 
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 ไม่มีการแข่งขัน 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย มรภ.พิบูลย์สงคราม 09.00 อาคารพลศึกษา 2  
แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย ม.ทักษิณ 18.00 อาคารพลศึกษา 1 ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตซอล ทีมหญิง    

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. ไม่มีการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่มีการแข่งขัน 
30 หมากกระดาน   อาคาร 9 ชั้น 4 วศ. ไม่มีการแข่งขัน 
31 ดาบไทย กระบ่ีทีมชาย-หญิง 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2  
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่มีการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน ไม่มีการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 16 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1 ไม่มีการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.หัวเฉียวฯ 18.00  

4 ฟุตบอล ทีมชาย ม.อิสเทิร์น 13.00 สนาม 4 ถ้า มก.ชนะ 
ฟุตบอล ทีมหญิง มรภ.ศรีสะเกษ 10.00 สนาม 5  

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังสี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล ไม่มีการแข่งขัน 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย มรภ.ภูเก็ต (ชุด) 13.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
ถ้าชนะ มข. 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง เทคโนโลยีสุรนารี (ชุด) 15.00  
9 ดาบสากล เอเป้/ฟอล์ย บุคคล 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด ต่อสู้ 08.30 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
11 เทนนิส ประเภททีม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบสอง 
12 เทเบิลเทนนิส ส.การพลศึกษา (ช)/มรภ.นครราชสีมา (ญ)/ม.ราม (ช) 9.00/14.30/16.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน ประเภททีม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ ไม่มีการแข่งขัน 
17 ยูโด   อาคารอเนกประสงค์ สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล ไม่มีการแข่งขัน 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   สนามโรงเรียน สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญิง เทคโนโลยีสุรนารี 10.00  

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด ไม่มีการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง มรภ.เพชรบุรี 13.00  

21 เปตอง ทีม 2 คน 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 ไม่มีการแข่งขัน 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย สถาบันการพลศึกษา 13.00 อาคารพลศึกษา 2  
แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตซอล ทีมหญิง สถาบันการพลศึกษา 18.00  

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. ไม่มีการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน คู่ผสม 09.00 อาคาร 9 ชั้น 4 วศ.  
31 ดาบไทย กระบ่ีบุคคลชาย-หญิง 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2 มอบเหรียญทีม 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่มีการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน ไม่มีการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 17 มกราคม 2558 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา  14.00 สนามกีฬากลาง 1  
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย ทีมชนะ มข./ม.นเรศวร 16.30 อาคารพลศึกษา 2  
บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 ฟุตบอล ทีมชาย ม.อิสเทิร์น 15.00 สนาม 5 ถ้า มก.แพ้ 
ฟุตบอล ทีมหญิง มรภ.สุรินทร์ 10.00 สนาม 3  

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย มรภ.พิบูลสงคราม 15.00 สาธิต มก.กพส. ถ้า มก.ชนะ 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย ม.รามคําแหง 14.00 สนามซอฟท์บอล  
ซอฟท์บอล ทีมหญิง ม.ขอนแก่น 11.00  

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย มรภ.ภูเก็ต (ชุด) 11.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
ถ้า แพ้ มข. 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง   รอบรองฯ (ชุด) 
9 ดาบสากล ฟอล์ย/เซเบอร์ บุคคล 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด ต่อสู้ 08.30 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
11 เทนนิส ประเภททีม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบก่อนรองฯ 
12 เทเบิลเทนนิส มรภ.พิบูลสงคราม (ญ)/ม.เชียงใหม่(ช) 13.00/14.30 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน ประเภททีม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล ไม่มีการแข่งขัน 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย ทีมชนะ(มอ./มบ.) 09.00 
สนามโรงเรียน สาธิต 

 
ฮอกก้ี ทีมหญิง เทคโนโลยีสุรนารี 17.00 ในร่ม 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.กําแพงเพชร 11.15 สนามชายหาด ถ้า มก. แพ้ 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 

21 เปตอง ทีม 2 คน 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย  09.00 สระน้ําบ่อ 6  
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
แฮนด์บอล ทีมหญิง ม.ราชพฤกษ์ 09.00   

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย ม.หาดใหญ่ 15.00 อาคารพลศึกษา 1 ถ้า มก. ชะ 
ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. ไม่มีการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ทีมผสม 09.00 อาคาร 9 ชั้น 4 วศ.  
31 ดาบไทย ดาบสองมือ/คู่ 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2 มอบเหรียญ 
32 ปีนหน้าผา  09.00 วิทยาศาสตร์การกีฬา มอบเหรียญ 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน  

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 
 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 18 มกราคม 2558 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา  14.00 สนามกีฬากลาง 1  
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
บาสเกตบอล ทีมหญิง มรภ.อุดรธานี 13.30  

4 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง มรภ.นครปฐม 18.00  

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล ไม่มีการแข่งขัน 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง ม.สงขลา 09.00  

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย   

อาคารเอนกประสงค์ 3 
รอบสอง-สาม 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง มรภ.นครสวรรค์ (คู่) 18.00 รอบชิงฯ (ชุด) 
9 ดาบสากล เซเบอร์/เอเป้ 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด ต่อสู้ 08.30 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
11 เทนนิส ประเภททีม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบรองฯ 
12 เทเบิลเทนนิส ประเถททีม รอบสอง 09.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน ประเภททีม 09.00 อาคารพลศึกษา 3 รอบชิงชนะเลิศ 
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต ไม่มีการแข่งขัน 

18 
รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   

สนามรักบี้ฟุตบอล 
ไม่มีการแข่งขัน 

รักบ้ีฟุตบอล 7 คน ม.ธนบุรี/มรภ.สุรินทร์ 08.40/14.20 ถ้าชนะ ม.ธนบุรี แข่ง
ต่อ 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย ทีมชนะ(มอ./มข.) 18.00 สนามโรงเรียน สาธิต ในร่ม 
ฮอกก้ี ทีมหญิง สถาบันการพลศึกษา 13.00  

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด ไม่มีการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ม.ทักษิณ 10.30  

21 เปตอง บุคคล 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย  09.00 สระน้ําบ่อ 6 มอบเหรียญ 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย ม.ขอนแก่น 11.00 อาคารพลศึกษา 2  
แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตซอล ทีมหญิง ราชมงคลสุวรรณภูมิ 15.00  

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. ไม่มีการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ทีมผสม 09.00 อาคาร 9 ชั้น 4 วศ.  
31 ดาบไทย ดาบสองมือ 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2 มอบเหรียญ 
32 ปีนหน้าผา  09.00 วิทยาศาสตร์การกีฬา มอบเหรียญ 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 19 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา  14.00 สนามกีฬากลาง 1  
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย ทีมแพ้ มข./ม.นเรศวร 13.30 อาคารพลศึกษา 2  
บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 ฟุตบอล ทีมชาย    รอบสอง 
ฟุตบอล ทีมหญิง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 10.00 สนาม 5  

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย มรภ.พิบูลสงคราม 12.00 สาธิต มก.กพส. ถ้า มก. แพ้ 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย ลาดกระบัง 08.00 สนามซอฟท์บอล  
ซอฟท์บอล ทีมหญิง ม.บูรพา 09.00  

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย ม.แม่โจ้ (คู่) 15.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง มรภ.อุตรดิตถ์/มรภ.อุดรธานี 12.00/16.00  
9 ดาบสากล เอเป้/ฟอล์ฟ ทีม 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด ต่อสู้/พุมเซ่ 08.30 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
11 เทนนิส ประเภททีม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
12 เทเบิลเทนนิส ประเภททีม 09.00 อาคารพลศึกษา 1 รอบชิงชนะเลิศ 
13 แบดมินตัน เด่ียว/คู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต  

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล ไม่มีการแข่งขัน 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน มรภ.สุรินทร์ 11.20 ถ้า มก. แพ้คู่ 3 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย ทีมแพ้(มอ./มบ.) 13.30 
สนามโรงเรียน สาธิต 

 
ฮอกก้ี ทีมหญิง ม.รามคําแหง 17.00 ในร่ม 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.กําแพงเพชร 09.45 สนามชายหาด ถ้า มก. ชนะ 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

21 เปตอง บุคคล 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย  09.00 สระน้ําบ่อ 6  
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
แฮนด์บอล ทีมหญิง ม.บูรพา 15.00  

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย ม.หาดใหญ่ 12.00 อาคารพลศึกษา 1 ถ้า มก. แพ้ 
ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

28 ครอสเวิร์ด ทีม/คู่ 08.30 คณะ ศษพ.  
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ทีมผสม 09.00 อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ.  
31 ดาบไทย ดาบสองมือ 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2 มอบเหรียญ 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 20 มกราคม 2558 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา  14.00 สนามกีฬากลาง 1  
2 ว่ายน้ํา  08.30 สระว่ายน้ํา 1  

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.แม่โจ้   

4 ฟุตบอล ทีมชาย    รอบสาม 
ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.หาดใหญ่ 15.00  

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี ไม่มีการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล ไม่มีการแข่งขัน 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง ลาดกระบัง 14.00  

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย ม.วงษ์ชวลิตกุล (คู่) 09.00/13.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
ถ้าชนะแข่งก่อน 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง จุฬา/ม.บูรพา (เด่ียว) 09.00/13.00  
9 ดาบสากล ฟอล์ย/เซเบอร์ 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด   สํานักส่งเสริม กพส. สิ้นสุดการแข่งขัน 
11 เทนนิส เด่ียว/คู่/คู่ผสม  สนามเทนนิส 1 และ 2  
12 เทเบิลเทนนิส บุคคลเด่ียว 09.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน เด่ียว/คู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต  

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล รอบสอง 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย ทีมแพ้(มอ./มข.) 17.00 
สนามโรงเรียน สาธิต 

ในร่ม 
ฮอกก้ี ทีมหญิง ม.รามคําแหง 10.00  

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ม.แม่โจ้ 09.00  

21 เปตอง คู่ผสม 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด   สํานักส่งเสริม กพส. ไม่มีการแข่งขัน 
23 เรือพาย  09.00 สระน้ําบ่อ 6 มอบเหรียญ 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า ไม่มีการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตซอล ทีมหญิง มรภ.นครสวรรค์ 12.00  

28 ครอสเวิร์ด ทีม/คู่ 08.30 คณะ ศษพ. รอบชิงชนะเลิศ 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน คู่ท่ัวไป 09.00 อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ.  
31 ดาบไทย ทีมผสม 10.30 ศูนย์เรียนรวม 2 มอบเหรียญ 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 21 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา  14.00 สนามกีฬากลาง 1  
2 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบสอง 
บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตบอล ทีมหญิง    รอบรองชนะเลิศ 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. รอบสอง 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 กอล์ฟ บุคคล/ทีม 06.30 ค่าภาณุรังษี ราชบุรี  

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล รอบสอง 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

8 เซปักตะกร้อ ทีมชาย ม.ขอนแก่น/ม.บูรพา (เด่ียว) 09.00/13.00 
อาคารเอนกประสงค์ 3 

มก.ชนะ แข่ง มบ.ต่อ 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง ม.ธรรมศาสตร์ (เดี่ยว) 09.00  
9 ดาบสากล เซเบอร์/เอเป้ 09.00 ศูนย์มหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศ 
10 เทควันโด   สํานักส่งเสริม กพส. สิ้นสุดการแข่งขัน 
11 เทนนิส เด่ียว/คู่/คู่ผสม  สนามเทนนิส 1 และ 2  
12 เทเบิลเทนนิส บุคคลเด่ียว 09.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน เด่ียว/คู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น   คณะ ศวท. พักการแข่งขัน 
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต  

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล ไม่มีการแข่งขัน 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   รอบรองฯ-ชิง 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   
สนามโรงเรียน สาธิต 

รอบสอง 
ฮอกก้ี ทีมหญิง ม.สงขลา 20.00 ในร่ม 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด รองสอง 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

21 เปตอง คู่ผสม 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด ท่ารํา 09.00 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 สิ้นสุดการแข่งขัน 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 ไม่มีการแข่งขัน 
แฮนด์บอล ทีมหญิง มรภ.เชียงใหม่ 09.00  

26 ข่ีม้า Dressage ทีม/บุคคล 08.00 สนามข่ีม้า  

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 รอบสอง 
ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

28 ครอสเวิร์ด บุคคล/คู่ผสม 08.30 คณะ ศษพ.  
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ทีมท่ัวไป 09.00 อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ.  
31 ดาบไทย   ศูนย์เรียนรวม 2 สิ้นสุดการแข่งขัน 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 22 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบสาม 
บาสเกตบอล ทีมหญิง   รอบสอง 

4 ฟุตบอล ทีมชาย    รอบรองชนะเลิศ 
ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. รอบสาม 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบสอง 

6 กอล์ฟ บุคคล/ทีม 06.30 ค่าภาณุรังษี ราชบุรี มอบเหรียญ 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล รอบรองชนะเลิศ 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย ม.บูรพา (เด่ียว) 09.00 

อาคารเอนกประสงค์ 3 
ถ้า มก. แพ้ มข. 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง   รอบชิงฯเด่ียว 
9 ดาบสากล   ศูนย์มหาวิทยาลัย สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 เทควันโด   สํานักส่งเสริม กพส. สิ้นสุดการแข่งขัน 
11 เทนนิส เด่ียว/คู่/คู่ผสม  สนามเทนนิส 1 และ 2  
12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน เด่ียว/คู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 3  
14 มวยสากลสมัครเล่น  13.00 ศูนย์เรียนรวม 1  
15 มวยไทยสมัครเล่น  15.00 คณะ ศวท.  
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ  
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต  

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล รอบรองชนะเลิศ 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   สิ้นสุดการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   
สนามโรงเรียน สาธิต 

รอบรองชนะเลิศ 
ฮอกก้ี ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด รอบรองชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   รอบสอง 

21 เปตอง เด่ียวมือยิง 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด ต่อสู้ 09.00 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 สิ้นสุดการแข่งขัน 
24 ลีลาศ   อาคารพลศึกษา 3 ไม่มีการแข่งขัน 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย มศว. 11.00 อาคารพลศึกษา 2  
แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

26 ข่ีม้า Show Jumping 13.00 สนามข่ีม้า มอบเหรียญ 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 รอบสาม 
ฟุตซอล ทีมหญิง   รอบสอง 

28 ครอสเวิร์ด บุคคล 08.30 คณะ ศษพ. ชิงชนะเลิศ 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ประเภททีม 09.00 อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ.  
31 ดาบไทย   ศูนย์เรียนรวม 2 สิ้นสุดการแข่งขัน 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 23 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบรองชนะเลิศ 
บาสเกตบอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

4 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
ฟุตบอล ทีมหญิง    รอบชิงชนะเลิศ 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. รอบรองชนะเลิศ 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี สิ้นสุดการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล รอบชิงชนะเลิศ 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   สิ้นสุดการแข่งขัน 

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย   

อาคารเอนกประสงค์ 3 
รอบสอง-สาม 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง    
9 ดาบสากล   ศูนย์มหาวิทยาลัย สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 เทควันโด   สํานักส่งเสริม กพส. สิ้นสุดการแข่งขัน 
11 เทนนิส เด่ียว/คู่/คู่ผสม  สนามเทนนิส 1 และ 2  
12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 1  
13 แบดมินตัน เด่ียว/คู่/คู่ผสม 09.00 อาคารพลศึกษา 3 รอบชิงชนะเลิศ 
14 มวยสากลสมัครเล่น   ศูนย์เรียนรวม 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 
15 มวยไทยสมัครเล่น   คณะ ศวท. สิ้นสุดการแข่งขัน 
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ สิ้นสุดการแข่งขัน 
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต  

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล ไม่มีการแข่งขัน 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   สิ้นสุดการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   
สนามโรงเรียน สาธิต 

รอบชิงชนะเลิศ 
ฮอกก้ี ทีมหญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด รอบชิงชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   รอบรองฯ-ชิง 

21 เปตอง ทีม 3 คน 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด ต่อสู้ 09.00 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 สิ้นสุดการแข่งขัน 
24 ลีลาศ  17.00 อาคารพลศึกษา 3  

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบรองชนะเลิศ 
แฮนด์บอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า สิ้นสุดการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 รอบรองชนะเลิศ 
ฟุตซอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. สิ้นสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา  
30 หมากกระดาน ทีมท่ัวไป/ทีมหญิง 09.00 อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ.  
31 ดาบไทย   ศูนย์เรียนรวม 2 สิ้นสุดการแข่งขัน 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําวันท่ี 24 มกราคม 2558 
ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 

3 บาสเกตบอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบชิงชนะเลิศ 
บาสเกตบอล ทีมหญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

4 ฟุตบอล ทีมชาย    รอบชิงชนะเลิศ 
ฟุตบอล ทีมหญิง    สิ้นสุดการแข่งขัน 

5 วอลเลย์บอล ทีมชาย   สาธิต มก.กพส. รอบชิงชนะเลิศ 
วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

6 กอล์ฟ   ค่าภาณุรังษี ราชบุรี สิ้นสุดการแข่งขัน 

7 ซอฟท์บอล ทีมชาย   สนามซอฟท์บอล สิ้นสุดการแข่งขัน 
ซอฟท์บอล ทีมหญิง   สิ้นสุดการแข่งขัน 

8 
เซปักตะกร้อ ทีมชาย   

อาคารเอนกประสงค์ 3 
รอบชิงชนะเลิศ 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง    
9 ดาบสากล   ศูนย์มหาวิทยาลัย สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 เทควันโด   สํานักส่งเสริม กพส. สิ้นสุดการแข่งขัน 
11 เทนนิส เด่ียว/คู่/คู่ผสม  สนามเทนนิส 1 และ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
12 เทเบิลเทนนิส  09.00 อาคารพลศึกษา 1 รอบชิง บุคคล 
13 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3 สิ้นสุดการแข่งขัน 
14 มวยสากลสมัครเล่น   ศูนย์เรียนรวม 1 สิ้นสุดการแข่งขัน 
15 มวยไทยสมัครเล่น   คณะ ศวท. สิ้นสุดการแข่งขัน 
16 ยิงปืน   ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณฯ สิ้นสุดการแข่งขัน 
17 ยูโด   อาคารเอนกประสงค์ สาธิต สิ้นสุดการแข่งขัน 

18 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน   สนามรักบี้ฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ 
รักบ้ีฟุตบอล 7 คน   สิ้นสุดการแข่งขัน 

19 ฮอกก้ี ทีมชาย   
สนามโรงเรียน สาธิต 

รอบชิงฯในร่ม 
ฮอกก้ี ทีมหญิง   รอบชิงฯในร่ม 

20 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   สนามชายหาด สิ้นสุดการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   สิ้นสุดการแข่งขัน 

21 เปตอง ทีม 3 คน 09.00 สนามเปตอง  
22 คาราเต้-โด ต่อสู้ทีม 08.00 สํานักส่งเสริม กพส. มอบเหรียญ 
23 เรือพาย   สระน้ําบ่อ 6 สิ้นสุดการแข่งขัน 
24 ลีลาศ  10.30 อาคารพลศึกษา 3 มอบเหรียญ 

25 แฮนด์บอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 2 รอบชิงชนะเลิศ 
แฮนด์บอล ทีมหญิง   รอบรองชนะเลิศ 

26 ข่ีม้า   สนามข่ีม้า สิ้นสุดการแข่งขัน 

27 ฟุตซอล ทีมชาย   อาคารพลศึกษา 1 รอบชิงชนะเลิศ 
ฟุตซอล ทีมหญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

28 ครอสเวิร์ด   คณะ ศษพ. สิ้นสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ์   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
30 หมากกระดาน   อาคาร 9 ช้ัน 4 วศ. สิ้นสุดการแข่งขัน 
31 ดาบไทย   ศูนย์เรียนรวม 2 สิ้นสุดการแข่งขัน 
32 ปีนหน้าผา   วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ้นสุดการแข่งขัน 
33 กีฬาทางอากาศ   การบินกําแพงแสน สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา มก. 

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปล่ียนแปลง 


