
    

โปรแกรมการแข่งขนั (เฉพาะ) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที ่48 

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” (รอบมหกรรม) 

ระหว่างวนัที ่21 - 30  มกราคม  2566 

วันเสาร์ท่ี  21  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1 09.00 น. วอลเลย์บอลชายหาด  ชาย ม.ศรีปทมุ   พบ   มทร.อีสาน ชายหาด ศนูย์ศ๊กษา สามพร้าว  

 

 

วันอาทติย์ท่ี  22  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  บาสเกตบอล หญิง ม.ศรีปทมุ   พบ   ม.สรุนารี ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

2 09.30 น. บาสเกตบอล 3X3  ชาย ม.ศรีปทมุ พบ ม.การกีฬาแหง่ชาติ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

 

3  วอลเลย์บอล  หญิง ม.ศรีปทมุ   พบ   มรภ.อดุรธานี ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

4 11.15 น. บาสเกตบอล 3X3  หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มรภ.อดุรธานี หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

5 14.45 น. บาสเกตบอล 3X3  หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มรภ.เพชรบรีุ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

6 17.00 น. บาสเกตบอล 3X3  ชาย ม.ศรีปทมุ พบ ม.นอร์ทเชียงใหม ่ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

7 17.30 น. บาสเกตบอล 3X3  หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มรภ.สรุาษฎร์ธานี หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

8  เทควนัโด้  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

วันจันทร์ท่ี  23  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  บาสเกตบอล ชาย ม.ศรีปทมุ   พบ   ม.สยาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

2 12.00 น. บาสเกตบอล 3X3  ชาย ม.ศรีปทมุ พบ ม.ขอนแก่น หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

 

3 12.30 น. บาสเกตบอล 3X3  หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มทร.กรุงเทพ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

4 14.15 น. บาสเกตบอล 3X3  ชาย ม.ศรีปทมุ พบ มรภ.เทพสตรี หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

5 15.45 น. บาสเกตบอล 3X3  หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มรภ.รําไพพรรณี หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

6  เทควนัโด้  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

วันอังคารท่ี  24  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  วอลเลย์บอล หญิง ม.ศรีปทมุ พบ มรภนครศรีธรรมราช ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

3  บาสเกตบอล หญิง ม.ศรีปทมุ พบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

2  บาสเกตบอล 3X3  ชาย รอบ  16  ทีม หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

 

4  บาสเกตบอล 3X3  หญิง รอบ  8  ทีม หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

5  บาสเกตบอล 3X3  หญิง รอบ  4  ทีม หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

6   บาสเกตบอล 3X3  ชาย รอบ  4  ทีม หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

7  บาสเกตบอล 3X3  หญิง รอบ ชิงชนะเลศิ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 

8  บาสเกตบอล 3X3  ชาย รอบ ชิงชนะเลศิ หอประชมุอเนกประสงค์ มรภ.

อดุรธานี  ในเมือง 

 



                                                                                                   
 

วันพุธท่ี  25  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  บาสเกตบอล ชาย ม.ศรีปทมุ   พบ   ม.อบุลราชธานี ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

2  เทควนัโด้  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  บาสเกตบอล  หญิง ม.ศรีปทมุ   พบ ม.รังสติ   ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

2  วอลเลย์บอล  หญิง ม.ศรีปทมุ   พบ มทร.อีสาน    ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

3  เทควนัโด้  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

วันศุกร์ท่ี  27  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  วอลย์บอลชายหาด  ชาย รอบ  16  ทีม ชายหาด 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

2  บาสเกตบอล ชาย รอบ 16 ทีม    ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

3  ฮบักิโด  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

วันเสาร์ท่ี  28  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  วอลเลย์บอล  หญิง รอบ 8 ทีม ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

2  บาสเกตบอล  หญิง รอบ 8 ทีม   ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

3  บาสเกตบอล ชาย รอบ 8 ทีม    ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

4  วอลย์บอลชายหาด  ชาย รอบ  8  ทีม ชายหาด 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

5  ฮบักิโด  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

 

วันอาทติย์ท่ี  29  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  วอลเลย์บอล  หญิง รอบ 4 ทีม ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี             

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

2  บาสเกตบอล  หญิง รอบ 4 ทีม   ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

3  บาสเกตบอล ชาย รอบ 4 ทีม    ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

4  วอลย์บอลชายหาด  ชาย รอบ 4 ทีม ชายหาด 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

5  วอลย์บอลชายหาด  ชาย รอบชิงชนะเลศิ ชายหาด 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

6  ฮบักิโด  หอประชมุ มรภ.อดุรธานี      

ศนูย์สามพร้าว ฮอลล์2 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

วันจันทร์ท่ี  30  มกราคม  2566 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 

1  วอลเลย์บอล  หญิง รอบชิงชนะเลศิ ยิมเนเซียม 2 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

2  บาสเกตบอล  หญิง รอบชิงชนะเลศิ   ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

3  บาสเกตบอล ชาย รอบชิงชนะเลศิ    ยิมเนเซียม 1 มรภ.อดุรธานี 

ศนูย์การศกึษาสามพร้าว 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่….  

081-655-6843 ผอ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม 

089-891-2945 อ.ณัฐนนท์ จติรพลิา 

090-971-7859 อ.อนันต์ เมืองทอง 
 

 


