
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย ม.มหามงกุฏฯ 11.30 มก.กพส. 2  

2 
วอลเลย์บอล ชาย มรภ.จันทรเกษม 09.00 

อาคารพลศึกษา 2 
 

วอลเลย์บอล หญิง พระนครเหนือ 13.00  
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

อาคารอเนกประสงค์ 3 

ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว ทีมชนะ(มรภ.เพชรบุรี/

ม.มหาสารคาม) 
17.00  

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   ไม่มีการแข่งขัน 
6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง   อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81 ไม่มีการแข่งขัน 
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง ทีม 2 คน 08.00 มก.กพส.  
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล มทร.อีสาน 14.30 อาคารอเนกประสงค์ 1  

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มรภ.สุราษฎร์ธานี 15.10 

มก.กพส. 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย มทร.อีสาน 10.00 มก.กพส. 3 ถ้า มก. ชนะ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง มรภ.พระนครศรีอยุธยา 14.00  
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

อาคารอเนกประสงค์ 3 
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว  10.00 รอบสาม-รอบชิงฯ 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   ไม่มีการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง บุคคล 09.15 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81  
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง ทีม 2 คน 08.00 มก.กพส. รอบชิงชนะเลิศ 
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล ม.มหิดล 13.00 อาคารอเนกประสงค์ 1  

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

มก.กพส. 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย มทร.อีสาน 14.30 มก.กพส. 5 ถ้า มก. แพ้ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

อาคารอเนกประสงค์ 3 
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส ลาดกระบัง 13.00  

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง คู่ 09.00 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81  
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง บุคคล 08.00 มก.กพส.  
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล ม.แม่โจ้ 16.00 อาคารอเนกประสงค์ 1  

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.มหาสารคาม 17.10 

มก.กพส. 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.รามคําแหง 18.30  
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสอง 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง มรภ.สุราษฎร์ธานี 09.00  
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

อาคารอเนกประสงค์ 3 
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส  11.00 รอบสาม-รอบชิงฯ 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง ทีม 3 คน 09.15 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81  
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง บุคคล 08.00 มก.กพส. รอบชิงชนะเลิศ 
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล   อาคารอเนกประสงค์ 1 ไม่มีการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

มก.กพส. 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.สุโขทัยฯ 19.50  
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสาม 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
รอบสอง 

วอลเลย์บอล หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ม.มหิดล 13.00 

อาคารอเนกประสงค์ 3 
 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง คู่ผสม 09.00 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81  
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง คู่ผสม 08.00 มก.กพส.  
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล ม.แม่ฟ้าหลวง 13.00 อาคารอเนกประสงค์ 1  

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มทร.ศรีวิชัย 14.30 

มก.กพส. 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบก่อนรองฯ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
รอบสาม 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบสอง 
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด มรภ.สงขลา 11.00 

อาคารอเนกประสงค์ 3 
ถ้า มก. ชนะ 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง    สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง คู่ผสม 08.00 มก.กพส. รอบชิงชนะเลิศ 
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล   อาคารอเนกประสงค์ 1 รอบสอง 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

มก.กพส. 
รอบสอง 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.เชียงใหม่ 18.30  
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบรองชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

อาคารพลศึกษา 2 
รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบรองชนะเลิศ 
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด มรภ.สงขลา 09.00 

อาคารอเนกประสงค์ 3 
ถ้า มก. แพ้ 

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง    สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง ทีม 3 คน 08.00 มก.กพส.  
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล   อาคารอเนกประสงค์ 1 รอบรองชนะเลิศ 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

มก.กพส. 
รอบรองชนะเลิศ – 
รอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   

17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2558 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ที่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย  14.00 มก.กพส. 1 รอบชิงชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย  10.00 

อาคารพลศึกษา 2 
รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลย์บอล หญิง  11.30 รอบชิงชนะเลิศ 
3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง 1  
4 กอล์ฟ   ไดนาสต้ี/ยูนิแลนด์  

5 
เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

อาคารอเนกประสงค์ 3 
รอบรองฯ-รอบชิงฯ

เซปักตะกร้อ ทีมเด่ียว   สิ้นสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส 1,2  
7 เทเบิลเทนนิส   อาคาร 9 วศ.  
8 แบดมินตัน   อาคารพลศึกษา 3  
9 โบว์ลิ่ง    สิ้นสุดการแข่งขัน 
10 ว่ายนํ้า   มก.กพส.  
11 เปตอง ทีม 3 คน 08.00 มก.กพส. รอบชิงชนะเลิศ 
12 แอโรบิค   อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
13 ตะกร้อลอดห่วง   อาคารอเนกประสงค์ 3  
14 สนุกเกอร์-บิลเลียด   โปโลสนุกเกอร์ นครปฐม  
15 ฟุตซอล   อาคารอเนกประสงค์ 1 รอบชิงชนะเลิศ 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

 
สิ้นสุดการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   สิ้นสุดการแข่งขัน 
17 เรือพาย   บ่อ 6 มก.กพส.  
18 ลีลาศ   ห้องนนทรี กพส.  
19 หมากกระดาน   ห้องสัมมนา ศษพ.  
20 เดิน-ว่ิงจักรยานเพ่ือสุขภาพ   สระพระพิรุณ  

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 


