
กําหนดการแขงขันกีฬา บุคลากร สกอ   ครั้งท่ี 38 

ระหวางวันท่ี 24 – 31 พ.ค. 62   

“ขุนเลเกมส” 

 

1. กีฬาเทเบิลเทนนิส  แขงขันระหวางวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2562 

วันที่ 26 พ.ค.62  ประชุมผูจัดการทมี และ จบัฉลากแบงสาย ประเภททมี 

วันที่ 28 พ.ค. 62  จับฉลากประเภทบุคล 

วันที่ 29 พ.ค. 62  ชิงชนะเลิศประเภททีม 

วันที่ 31 พ.ค.62  ชิงชนะเลิศประเภทบุคคล (ทกุชนิด) 

 

2. กีฬาเทนนิส  แขงขันระหวางวันที่ 24 – 31 พ.ค. 2562 

วันที่ 23 พ.ค.62  ประชุมผูจัดการทมี และ จบัฉลากแบงสาย ประเภททมี 

วันที่ 26 พ.ค. 62  จับฉลากประเภทบุคล 

วันที่ 27 พ.ค. 62  ชิงชนะเลิศประเภททีม 

วันที่ 31 พ.ค.62  ชิงชนะเลิศประเภทบุคคล (ทกุชนิด) 

 

3. กีฬาแบดมินตัน  แขงขันระหวางวันที่ 24 – 30 พ.ค. 2562 

วันที่ 23 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี และ จบัฉลากแบงสาย ทุกประเภท 

วันที่ 26 พ.ค. 62  ชิงชนะเลิศประเภททีม 

วันที่ 30 พ.ค.62  ชิงชนะเลิศประเภทบุคคล (ทกุชนิด) 

 

4. กีฬาเปตอง  แขงขันระหวางวันที่ 24 – 31 พ.ค. 62 

วันที่ 23 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี และ จบัฉลากแบงสาย ประเภทคู 

วันที่ 25 พ.ค. 62 ชิงชนะเลิศประเภทคู พรอมจับฉลากแบงสาย ประเภทเด่ียว 

วันที่ 27 พ.ค. 62 ชิงชนะเลิศประเภทเด่ียว พรอมจบัฉลากแบงสาย ประเภทคูผสม 

วันที่ 29 พ.ค. 62 ชิงชนะเลิศประเภทคูผสม พรอมจบัฉลากแบงสาย ประเภททีม 

วันที่ 31 พ.ค. 62 ชิงชนะเลิศประเภททีม 

 

5. กีฬาลีลาศ แขงขันวันที่ 26 พ.ค. 62 

วันที่ 25 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี  

 วันที่ 26 พ.ค. 62 แขงขัน 

 

 



 

 

 

 

 

6. กีฬาจักรยานเพ่ือสุขภาพ แขงขันระหวางวันที่ 26 - 27 พ.ค. 62 

วันที่ 24 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี  

วันที่ 25 พ.ค.62    ทดสอบเสนทาง  

วันที่ 26 พ.ค.62     

แขงขันประเภทเสือหมอบ 

09.00-10.00 น. ลงทะเบียนทุกรุน 

10.00-11.00 น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน A4 บุคคลชาย อายุ 50 ปข้ึนไป 

11.00-12.00 น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน A3 บุคคลชาย อายุ 40-49 ป 

12.00-13.00 น. พักเที่ยง 

13.00-14.00  น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน A2บุคคลชาย อายุ 30-39 ป 

14.00-15.00 น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน A1บุคคลชาย อายุไมเกิน 30 ป 

15.00-16.00 น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน B2 บุคคลหญิง อายุ 30 ปข้ึนไป 

16.00-17.00 น. ปลอยตัวจักรยานทางเรียบ รุน B1 บุคคลหญิง อายุไมเกิน 30 ป 

 

วันที่ 27 พ.ค.62     

แขงขันประเภทเสือภูเขา 

9.00-10.00 น. ลงทะเบียนรุน A4 บุคคลชาย อายุ 50 ปข้ึนไปและรุน A3 บุคคลชาย  

 อายุ 40-49 ป 

10.00-11.00 น. ปลอยตัวจักรยานเสือภูเขา รุน A4 บุคคลชาย อายุ 50 ปข้ึนไป 

11.00-12.00 น. ปลอยตัวจักรยานเสือภูเขา รุน A3บุคคลชาย อายุ 40-49 ป 

12.00-13.00 ลงทะเบียน รุน A2บุคคลชาย อายุ 30-39 ปและรุนรุน B2 บุคคลหญงิ  

อายุ 35 ปข้ึนไป 

13.00-14.00  ปลอยตัวจักรยานเสอืภูเขา รุน A2บุคคลชาย อายุ 30-39 ป 

14.00-15.00 ปลอยตัวจักรยานเสือภูเขา รุน B2 บุคคลหญงิ อายุ 35 ปข้ึนไป 

หมายเหตุ เวลาในการแขงขันอาจะมีการปรับเปลี่ยนได 

 

 7. กีฬาหมากกระดาน แขงขันระหวางวันที่ 25 - 27 พ.ค. 62 

วันที่ 24 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี  



 วันที่ 25 - 26 พ.ค.62   แขงขัน หมากรุกสากล หมากรุกไทย หมากฮอส  

ประเภททีมชาย/ทมีหญิง  

วันที่ 26 - 27 พ.ค.62   แขงขัน หมากรุกสากล หมากรุกไทย หมากฮอส  

ประเภทบุคคลชาย/บุคคลหญิง  

 

8. กีฬาแอโรบิก แขงขันวันที่ 27 พ.ค. 62 

วันที่ 25 พ.ค.62    ประชุมผูจัดการทมี  

 วันที่ 27 พ.ค. 62 แขงขัน 

 

........................ 


