
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง ม.ศิลปากร 13.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

 

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   ไม่มีการแข่งขัน 

6 เทนนิส    ไม่มีการแข่งขัน 

7 เทเบิลเทนนิส    ไม่มีการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน    ไม่มีการแข่งขัน 

9 จักรยาน    ไม่มีการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง    ไม่มีการแข่งขัน 

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ราชมงคลธัญบุร ี 09.40 

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย ราชมงคลตะวันออก 14.30 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

 

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส    ไม่มีการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน    ไม่มีการแข่งขัน 

9 จักรยาน  08.00 ภายใน ม.พะเยา  

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง ทีม 2 คน 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง พระนครเหนือ 17.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย ราชมงคลอีสาน 13.00 สนามกีฬากลาง จ.พะเยา  

2 
วอลเลย์บอล ชาย ม.ธรรมศาสตร ์ 17.00 อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
 

วอลเลย์บอล หญิง สกอ. 09.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส  09.00 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน  08.00 ภายใน ม.พะเยา  

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง ทีม 2 คน 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา รอบชิงชนะเลิศ 

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มรภ.พิบูลสงคราม 13.00 

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
ถ้า มก. ชนะ 
วันท่ี 8 มิ.ย.60 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย ม.นครพนม 11.30 โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา  

2 
วอลเลย์บอล ชาย   อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง ม.ขอนแก่น 14.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส  08.30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง บุคคล 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา  

12 แอโรบกิ  09.00 อาคารเรียมรามหลังเก่า 
ห้อง C201 ม.พะเยา 

รอบชิงชนะเลิศ 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง มรภ.สุราษฎร์ธาน ี 17.00 ถ้า มก. ชนะ 
วันท่ี 9 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสอง 

2 
วอลเลย์บอล ชาย ม.อุบลราชธาน ี 19.00 อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
 

วอลเลย์บอล หญิง ม.สงขลานครินทร ์ 12.00  

3 กรีฑา  13.00 สนามกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง  

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส  09.00 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง บุคคล 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา รอบชิงชนะเลิศ 

12 แอโรบกิ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มรภ.พิบูลสงคราม 11.40 

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
ถ้า มก. แพ้ 

วันท่ี 8 มิ.ย.60 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสาม 

2 
วอลเลย์บอล ชาย มรภ.นครศรีธรรมราช 20.00 อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
 

วอลเลย์บอล หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

3 กรีฑา  13.00 สนามกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง  

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด ราชมงคลอีสาน 12.00 

อาคารกีฬาและนันทนาการ 
ม.พะเยา 

 

ม.สุรนาร ี 16.00  

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส  09.00 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา ม.พะเยา  

11 เปตอง คู่ผสม 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา  

12 แอโรบกิ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง มรภ.สุราษฎร์ธาน ี 20.20 ถ้า มก. แพ้ 
วันท่ี 9 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสี ่

2 
วอลเลย์บอล ชาย   อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
รอบสอง 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบสอง 

3 กรีฑา  13.00 สนามกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง  

4 กอล์ฟ   สันติบุร/ีแม่กก จ.เชียงราย  

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด ราชมงคลล้านนา 12.00 
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส  09.00 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา ม.พะเยา  

11 เปตอง คู่ผสม 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา รอบชิงชนะเลิศ 

12 แอโรบกิ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
รอบสอง 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบรองชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
รอบสาม 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบรองชนะเลิศ 

3 กรีฑา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ   สันติบุร/ีแม่กก จ.เชียงราย  

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

รอบสอง 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนิส ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส    สิ้นสุดการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง ทีม 3 คน 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา  

12 แอโรบกิ    สิน้สุดการแข่งขัน 

13 ลีลาศ   อาคารสโมสรพนักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา 

 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
รอบสาม 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   รอบสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 36 พะเยาเกมส ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย  10.00 สนามกีฬากลาง ม.พะเยา รอบชิงชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 
รอบรองฯ/รอบชิงฯ 

วอลเลย์บอล หญิง  14.00 รอบชิงชนะเลิศ 

3 กรีฑา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   
อาคารกีฬาและนันทนาการ 

ม.พะเยา 

รอบรองฯ/รอบชิงฯ 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว    

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส    

6 เทนนิส   สนามเทนนสิ ม.พะเยา  

7 เทเบิลเทนนิส    สิ้นสุดการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน   หอประชุมพญางําเมือง 
ม.พะเยา 

 

9 จักรยาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง ทีม 3 คน 08.00 ด้านหลังสระว่ายน้ํา รอบชิงชนะเลิศ 

12 แอโรบกิ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

13 ลีลาศ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

14 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

ข้างโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 
รอบรองฯ/รอบชิงฯ 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   รอบรองฯ/รอบชิงฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 


