
ตารางการแข่งขนั (ทัพนักกีฬา มหาวทิยาลัยศรีปทุม) 
กีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่  44 “สุรนารีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2560 
 
 

วันเสาร์ที่  18  กุมภาพนัธ์  2560 
ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1. 09.00 น. ดาบสากล              TERMINAI 21 โคราช  

 
วันอาทติย์ที่ที่  19  กุมภาพันธ์  2560 

ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1. 09.00 น. ดาบสากล  TERMINAL 21 โคราช  

 

วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2560 
ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1. 09.00 น. ดาบสากล  TERMINAL 21 โคราช  
2. 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE  MALL  โคราช  
3. 16.30 น. วอลเลย์บอลชาย ม.ศรีปทมุ  พบ มรภ.เพชรบรีุ THE  MALL  โคราช  
 

วันอังคารที่  21  กุมภาพันธ์  2560 
ที่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 09.00 น. เปตอง                สนามเปตอง ม.สรุนารี  
2 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทควนัโด  TERMINAL 21 โคราช  
4 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
5 09.00 น. ดาบสากล  TERMINAL 21 โคราช  
6 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
7 09.30 น.  บาสเกตบอล ชาย ม.ศรีปทมุ  พบ ม.สงขลา อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
8 10.00 น. ฟตุซอล ม.ศรีปทมุ พบ ม.เกษตรศาสตร์ กกท. ภาค 3  
9 11.15 น. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ศรีปทมุ พบมรภ.จนัทรเกษม สนามชายหาด ม.สรุนารี  
10 15.00 น. วอลเลย์บอล หญิง ม.ศรีปทมุ พบมรภ.นครปฐม THE MALL  โคราช  

 
 
 
 



วันพุธที่  22  กุมภาพันธ์  2560 
ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 08.00 น. บาสเกตบอล หญิง ม.ศรีปทมุ  พบ ม.ธุรกิจบณัฑิตย์ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  

2 09.00 น. เปตอง  สนามเปตอง ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
4 09.00 น. เทควนัโด  TERMINAL 21 โคราช  
5 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
6 09.00 น. ดาบสากล  TERMINAL 21 โคราช  
7 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
8 13.30 น.  วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ศรีปทมุ  พบ ม.กาฬสนิธุ์ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
9 13.30 น. วอลเลย์บอล ชาย ม.ศรีปทมุ พบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ THE MALL  โคราช  

 

วันพฤหสับดีที่  23  กุมภาพันธ์  2560 
ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
 09.00 น. เปตอง  สนามเปตอง ม.สรุนารี  
 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
 09.00 น. เทควนัโด  TERMINAL 21 โคราช  
 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
 09.45 น. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ศรีปทมุ  พบ  มรภ.สงขลา สนามชายหาด ม.สรุนารี  
 13.00 น. ฟตุซอล ม.ศรีปทมุ  พบ  ม.บรูพา กกท. ภาค 3  
 13.30 น. วอลเลย์บอล หญิง  ม.ศรีปทมุ  พบ  ม.ทกัษิณ THE MALL  โคราช  
 18.30 น. บาสเกตบอล ชาย ม.ศรีปทมุ  พบ  มรภ.สกลนคร อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  

 

วันศุกร์ที่  24  กุมภาพนัธ์  2560 
ที ่ เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 09.00 น. เปตอง                  สนามเปตอง ม.สรุนารี  
2 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
4 09.00 น. เทควนัโด  TERMINAL 21 โคราช  
5. 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
6. 09.00 น. จกัรยาน  สนามจกัรยาน ม.สรุนารี  
7 12.00 น. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ศรีปทมุ  พบ  มรภ.นครปฐม สนามชายหาด ม.สรุนารี  
8 18.30 บาสเกตบอล หญิง ม.ศรีปทมุ พบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  

 
 



วันเสาร์ที่  25  กุมภาพนัธ์  2560 
ที ่   เวลา      ชนิดกีฬา   คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 09.00 น. เปตอง                สนามเปตอง ภายใน ม.สรุนารี  
2 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ภายในม.สรุนารี  
3 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
4 09.00 น. เทควนัโด  TERMINAL 21 โคราช  
5 09.00 น. จกัรยาน  สนามจกัรยาน ม.สรุนารี  

 
วันอาทติย์ที่  26  กุมภาพันธ์  2560 

ที ่  เวลา      ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 09.00 น.  เปตอง  สนามเปตอง  ม.สรุนารี  
2 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส  ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
4 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
6 09.00 น. คาราเต้โด  TERMINAL 21 โคราช  
7 09.00 น จกัรยาน  สนามจกัรยาน ม.สรุนารี  
8 09.00 น. ยยูิตส ู  TERMINAL 21 โคราช  
9 10.30 น. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ศรีปทมุ  พบ  ม.เกษตรศาสตร์ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
10 10.30 น. วอลเลย์บอล หญิง  ม.ศรีปทมุ  พบ  ม.หาดใหญ่ THE MALL  โคราช  
11 15.30 น. บาสเกตบอล หญิง ม.ศรีปทมุ  พบ  ม.มรภ.อดุรธานี อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  

 

วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2560 
ที ่    เวลา      ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 08.00 น. กอล์ฟ  พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์  

คนัทรี คลบั  อ.สคีิว้ 
 

2 09.00 น.  เปตอง  สนามเปตอง ภายใน ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทนนิส  สนามเทนนิส ภายในม.สรุนารี  
4 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
5 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
6 09.00 น. คาราเต้โด  TERMINAL 21 โคราช  
7 09.00 น. ยยูิตส ู  TERMINAL 21 โคราช  
8  วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รอบสอง สนามชายหาด ม.สรุนารี  
9  วอลเลย์บอล ชาย รอบสอง THE MALL  โคราช  
10  บาสเกตบอล ชาย รอบสอง อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
11  ฟตุซอล รอบสอง กกท. ภาค 3  

 



 
วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2560 

ที ่   เวลา      ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 08.00 น. กอล์ฟ  พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์  

คนัทรี คลบั  อ.สคีิว้ 
 

2 09.00 น. เปตอง  สนามเปตอง  ม.สรุนารี  
3 09.00 น.  เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
4 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
5 09.00 น. หมากล้อม  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
6 09.00 น. คาราเต้โด  TERMINAL 21 โคราช  
7 09.00 น. ยยูิตส ู  TERMINAL 21 โคราช  
8  วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รอบสอง สนามชายหาด ม.สรุนารี  
9  วอลเลย์บอล หญิง รอบสอง THE MALL  โคราช  
10  บาสเกตบอล หญิง รอบสอง อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
11  วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รอบสาม สนามชายหาด ม.สรุนารี  
12  วอลเลย์บอล ชาย รอบสาม THE MALL  โคราช  
13  บาสเกตบอล ชาย รอบสาม อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
14  ฟตุซอล รอบสาม กกท. ภาค 3  

 

วันพุธที่  1  มีนาคม  2560 
ที ่   เวลา      ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1 09.00 o. เปตอง  สนามเปตอง ม.สรุนารี  
2 09.00 น.  เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
3 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
4 09.00 น. คาราเต้โด  อาคารเรียนรวม ม.สรุนารี  
5 09.00 น. ยยูิตส ู  TERMINAL 21 โคราช  
6  วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รอบรองชนะเลศิ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
7  วอลเลย์บอล หญิง รอบรองชนะเลศิ THE MALL  โคราช  
8  บาสเกตบอล หญิง รอบรองชนะเลศิ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
9  วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รอบรองชนะเลศิ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
10  วอลเลย์บอล ชาย รอบรองชนะเลศิ THE MALL  โคราช  
11  บาสเกตบอล ชาย รอบรองชนะเลศิ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
12  ฟตุซอล รอบรองชนะเลศิ กกท. ภาค 3  

 
 
 



 

 วันพฤหสับดีที่  2  มีนาคม  2560 
 

ที ่   เวลา      ชนิดกีฬา คูแ่ขง่ขนั   สนามแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั 
1  09.00 น.  เทนนิส  สนามเทนนิส ม.สรุนารี  
2 09.00 น. เทเบิลเทนนิส  THE MALL  โคราช  
3 09.00 น. ยยูิตส ู  TERMINAL 21 โคราช  
4  วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รอบชิงชนะเลศิ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
5  วอลเลย์บอล หญิง รอบชิงชนะเลศิ THE MALL  โคราช  
6  บาสเกตบอล หญิง รอบชิงชนะเลศิ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
7  วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รอบชิงชนะเลศิ สนามชายหาด ม.สรุนารี  
8  วอลเลย์บอล ชาย รอบชิงชนะเลศิ THE MALL  โคราช  
9  บาสเกตบอล ชาย รอบชิงชนะเลศิ อาคารกีฬาภิรมย์ ม.สรุนารี  
10  ฟตุซอล รอบชิงชนะเลศิ กกท. ภาค 3  

 
หมายเหตุ  ตารางการแขง่ขนันีย้งัไมแ่นน่อน กรุณาตรวจสอบความถกูต้อง คูแ่ขง่ขนั เวลาการแขง่ขนัท่ีแนนอน จากผู้ควบคมุทมีแตล่ะ
ชนิดอีกครัง้ 
 


