
...โปรแกรมการแข่งขันกีฬา... 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

ตารางการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 45 
 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”    ( รอบมหกรรม ) 

ระหว่างวันที่ 22 – 31  มกราคม  2561   
วันจันทร์ที่  22  มกราคม  2561 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 08.00 บาสเกตบอล ทีมชาย ราชมงคลกรุงเทพ ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
2. 09.00 เปตอง  คูช่าย  คูห่ญิง  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  
3. 14.00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ว.นครราชสีมา สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
4. 16.00 ฟตุซอล ราชภฎันครปฐม ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  
5. 16.30 วอลเลย์บอล ทีมชาย ราชภฎัชยัภมูิ ยิมส์ราชมงคลธญับรีุ  
6. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.ธญับรีุ  
7. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
 09.00 เรือพาย  ร.ร.กีฬานครนายก อ.องครักษ์  
 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  

 

 

วันพุธที่  23  มกราคม  2561 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 08.00 บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.อบุลราชธานี ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  

2. 09.00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยิมส์ราชมงคลธญับรีุ  

3. 09.00 เปตอง  คูช่าย  คูห่ญิง - สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  
4. 18.30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ราชภฎัก าแพงเพชร สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
5. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.

ธญับรีุ. 
 

6. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
7. 09.00 เรือพาย  ร.ร.กีฬานครนายก อ.องครักษ์  
8. 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  

 



วันพุธที่ 24  มกราคม  2561 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00 เปตอง ชายเด่ืยว  หญิงเดี่ยว  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  
2. 13.00 ฟตุซอล ม.ขอนแก่น ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  
3. 13.30 วอลเลย์บอล ทีมชาย ม.สงขลานครินทร์ ยิมส์ราชมงคลธญับรีุ  
4. 17.00 บาสเกตบอล ทีมชาย ม.มหิดล ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
5. 18.30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ว.นครราชสีมา สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
6. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.ธญับรีุ.  
7. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
8. 09.00 เรือพาย  ร.ร.กีฬานครนายก อ.องครักษ์  
9. 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  

 

วันพฤหัสบดีที่   25   มกราคม  2561 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง  ชายเด่ียว  หญิงเดี่ยว  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2. 17.45 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ม.ขอนแก่น สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
3. 18.30 บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.มหิดล ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  

4. 19.30 วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.กรุงเทพ ยิมส์ราชมงคลธญับรีุ  
5. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.ธญับรีุ.  
6. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
7. 09.00 เรือพาย  ร.ร.กีฬานครนายก อ.องครักษ์  
8. 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  
9.  กอล์ฟ  สนามกอล์ฟ ร.ร.นายร้อยจปร.  

 

วันศุกร์ที่  26  มกราคม  2561 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง  คูผ่สม  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.ธญับรีุ.  
3. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
4. 09.00 เรือพาย  ร.ร.กีฬานครนายก อ.องครักษ์  
5. 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  
6.  กอล์ฟ  สนามกอล์ฟ ร.ร.นายร้อยจปร.  

 



 
วันเสาร์ที่  27  มกราคม  2561 
 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง    คูผ่สม  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.
ธญับรีุ. 

 

3. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
4. 09.00 ดาบสากล  ยิมส์ 6 ม.ธรรมศาสตร์  
5. 09.00 ยยิูตส ู  ห้องสงค์ธนาพิทกัษ์ ม.ธญับรีุ.  
6. 15.30 บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.รังสิต ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
7. 16.15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ม.ธรรมศาสตร์ สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
8. 16.30 วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.นเรศวร ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  

 

 
วันอาทติย์ที่  28  มกราคม  2561 
 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 
1. 09.00  เปตอง   ชู้ตติง้  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2.  หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.
ธญับรีุ. 

 

3. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
4. 09.00 ยยิูตส ู  ห้องสงค์ธนาพิทกัษ์ ม.ธญับรีุ.  
5.  ฟตุซอล รอบ 16 ทีม ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  
6.  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบ  16 ทีม ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
7.  วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบ  16  ทีม ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
8.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบ  16  ทีม สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  

 

 
 
 
 



 
วันจันทร์ที่  29  มกราคม  2561 
 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง   ทีมชาย  ทีมหญิง  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2. 09.00 หมากล้อม  อาคารเรียนรวม 13 ชัน้ ม.ธญับุรี.  
3. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
4. 09.00 ยยิูตส ู  ห้องสงค์ธนาพิทกัษ์ ม.ธญับรีุ.  
6.  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบ  8 ทีม ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
7.  วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบ  8  ทีม ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
8.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบ  8  ทีม สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
9.  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบ  8 ทีม ยิมส์ 7 ม.ธรรมศาสตร์  
10.  วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบ  8  ทีม ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
11.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบ  8  ทีม สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
12.  ฟตุซอล รอบ 8 ทีม ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  
13.      

 

 

วันอังคารที่  30  มกราคม  2561 
 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง   ทีมชาย  ทีมหญิง  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

3. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
4. 09.00 ยยิูตส ู  ห้องสงค์ธนาพิทกัษ์ ม.ธญับรีุ.  
5.  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบ  4 ทีม ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
6.  วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบ  4  ทีม ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
7.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบ  4 ทีม สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
8.  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบ  4 ทีม ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
9.  วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบ  4  ทีม ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
10.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบ  4  ทีม สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
11.  ฟตุซอล รอบ 4 ทีม ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  

 



 
 

วันพุธที่  31  มกราคม  2561 
 
 

ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คูแ่ข่งขนั สนามแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 09.00  เปตอง   ทีมชาย  ทีมหญิง  สนามเปตองราชมงคลธญับรีุ  

2. 09.00 เทนนิส  ศนูย์ฝึกกีฬาเทนนิส ม. ธญับรีุ  
3. 09.00 ยยิูตส ู  ห้องสงค์ธนาพิทกัษ์ ม.ธญับรีุ.  
4.  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
5.  วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
6.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
7.  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ยิมส์ 1 ม.ธรรมศาสตร์  
8.  วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ยิมส์ ราชมงคลธญับรีุ  
9.  วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ สนามชายหาด ราชมงคลธญับรีุ  
10.  ฟตุซอล รอบชิงชนะเลิศ ยิมส์ 5 ม.ธรรมศาสตร์  

 

 

หมายเหตุ  ตารางการแข่งขนันี ้อาจไมแ่น่นอน  
     กรุณาตรวจสอบเวลาการแข่งขนัท่ีถกูต้องจากผู้ควบคมุทีมแต่ละชนิดอีกครัง้ 

***สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี โทร.  
081-655-6843 ผอ.สรุศกัดิ์ ทรัพย์เพิม่  
089-891-2945 อ.ณฐันนท์ จิตรพลิา  
090-971-7859 อ.อนนัต์ เมืองทอง 
 

 

 


