ประวัตคิ วามเป็ นมา
การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย
ก่อนปี พ.ศ. 2500 กีฬาที่ แข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เช่น กรี ฑา ว่ายนา้ ฟุตบอล เทนนิส และ
แบดมินตัน เป็ นต้ น และมีมหาวิทยาลัย ที่ เข้ าร่ วมการแข่งขัน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปั จจุบนั ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ศิล ปากร การแข่ งขัน กี ฬาระหว่างมหาวิท ยาลัยขณะนัน้ ยังไม่เรี ยกว่ากี ฬามหาวิทยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย และไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งขันพร้ อมกันอย่างในปั จจุบนั
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆมาแข่งขันพร้ อมกันและจัดการแข่งขันภายในเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ และได้ อนุญาตให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ าร่ วมการแข่งขัน ซึง่ นับได้ ว่าเป็ นต้ นกาเนิ ดของ
ของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรนีปทุมได้ ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2513
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั

ผลงานที่ผ่านมาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย
ครั ง้ ที่ 13

ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2528 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการแข่งขันครัง้ นี ้
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 1 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญเงิน มีสถาบันเข้ าร่ วม 26 สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ าร่ วมการแข่งขันครัง้ แรก

ครั ง้ ที่ 14

27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (วิทยาเขตปั ตตานี)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 1 เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน 1 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม
24 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 15

25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2530 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 3 เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน 3 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม
31 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 16

17- 24 ตุลาคม 2531 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ รับ 2
เหรี ยญทอง 4เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 34 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 17

20 - 27 ตุลาคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 33 สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ

2
ครั ง้ ที่ 18

23 - 30 พฤศจิกายน 2538 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ
1 เหรี ยญทอง 3 เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 34 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 19

8-15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 1 เหรี ยญทอง 3
เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 30 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 20

8-15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 1 เหรี ยญทอง 3
เหรี ยญเงิน 7 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 30 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 21

19-26 พฤศจิกายน 2536 ณ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ
15 เหรี ยญทอง 9 เหรี ยญเงิน 5 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 39 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 22

2-9 ธันวาคม 2537 ณ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ
9 เหรี ยญทอง 6 เหรี ยญเงิน 8 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 37 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 23

19-26 มกราคม 2539 ณ ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ได้ รับ 11 เหรี ยญทอง 4 เหรี ยญเงิน 3 เหรี ยญทองแดง มีสถาบันเข้ าร่ วม 36 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 24

14-24 มกราคม 2540 ณ ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน 12 ชนิด
กีฬา นักกีฬาชาย 87 คน หญิง 68 คน เจ้ าหน้ าที่ 33 คน รวมนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทงสิ
ั ้ ้น
168 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 17 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิน 3 เหรี ยญทองแดง
มีสถาบันเข้ าร่ วม 42 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ รับสถาบันดีเด่น

ครั ง้ ที 25

9-16 มกราคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน
13 ชนิดกี ฬา นักกี ฬาชาย 101 คน หญิ ง 41 คน เจ้ าหน้ าที่ 33 คน รวมนักกีฬาและ
เจ้ าหน้ าที่ทงสิ
ั ้ ้น 175 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 14 เหรี ยญทอง 11 เหรี ยญเงิน
16 เหรี ยญทองแดง รวม 41 เหรี ยญ อยู่อนั ดับที่ 5 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
เป็ นอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 41 สถาบัน
29 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2542 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่งขัน 16 ชนิดกีฬา นักกีฬา 192 คน เจ้ าหน้ าที่ 37 คน รวมนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทงสิ
ั ้ ้น
229 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 23 เหรี ยญทอง 19 เหรี ยญเงิน
11 เหรี ยญทองแดง รวม 41 เหรี ยญ อยู่อนั ดับที่ 3 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 46 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 26
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ครั ง้ ที่ 27

4-10 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก ส่งนักกีฬาเข้ า
ร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิ ดกี ฬา นัก กี ฬา 205 คน เจ้ าหน้ าที่ 45 คน รวมนัก กี ฬาและ
เจ้ าหน้ าที่ทงสิ
ั ้ ้น 250 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ 23 เหรี ยญทอง 49 เหรี ยญเงิน
19 เหรี ยญทองแดง รวม 56 เหรี ยญ อยู่อนั ดับที่ 2 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 51 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 28

7-14 มกราคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยณิวฒ
ั นา อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่งขัน 18 ชนิ ดกี ฬา นักกีฬา 222 คน เจ้ าหน้ าที่ 48 คน รวมนักกีฬาและเจ้ า หน้ าที่
ทังสิ
้ ้น 270 คน มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเจ้ าเหรี ยญทอง ได้ รับ 24 เหรี ยญทอง 19 เหรี ยญเงิน
20 เหรี ยญทองแดง อยู่อนั ดับที่ 1 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
57 สถาบัน
45
9-16 ธันวาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่ง
นักกี ฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันเข้ าร่ วม 208 คน นักกี ฬาชาย 145 คน นักกี ฬาหญิ ง 63 คน
เจ้ าหน้ าที่ 50 คน ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน 18 ชนิด ได้ รับเหรี ยญรางวัล
32เหรี ยญทอง 21 เหรี ยญเงิน 18 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับที่ 2
จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
58 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 29

ครั ง้ ที่ 30

11-18 มกราคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันเข้ าร่ วม 234 คน นักกีฬาชาย 161 คน นักกีฬาหญิง
73 คน เจ้ าหน้ าที่ 49 คน ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน 20 ชนิด ได้ รับเหรี ยญรางวัล
43 เหรี ยญทอง 30 เหรี ยญเงิน 23 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ รับ
ตาแหน่งเจ้ าเหรี ยญทองและสถาบันดีเด่น จากสถาบันเข้ าร่วมการแข่งขันทังหมด
้
58 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 31

10-17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่งขันจานวน 238 คน นักกีฬาชาย 118 คน นักกีฬาหญิง 60 คน เจ้ าหน้ าที่ 60 คน
ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิด ได้ รับเหรี ยญรางวัล 28 เหรี ยญทอง 22 เหรี ยญเงิน
61 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอยู่อนั ดับ 3 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 61 สถาบัน
8-15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีม า ส่งชนิดกีฬาเข้ า
ร่ วมการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 23 เหรี ยญทอง 15 เหรี ยญเงิน 20
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 2 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 102 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 32

ครั ง้ ที่ 33

22-30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วม
การแข่งขันทังหมด
้
17 ชนิดกีฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 24 เหรี ยญทอง 16 เหรี ย ญเงิน 20
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 2 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 110 สถาบัน
4

ครั ง้ ที่ 34

19 – 26 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ ส่ง ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่งขันทัง้ หมด 18 ชนิดกีฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 23 เหรี ยญทอง 17 เหรี ยญเงิน 27
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 2 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 111 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 35

7 – 14 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วม
การแข่งขันทังหมด
้
18 ชนิดกีฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 20 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิน 25
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 4 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 112 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 36

11 - 18 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
17
ชนิ ดกี ฬ า ได้ รั บ เหรี ยญรางวัล 17 เหรี ย ญทอง 13 เหรี ย ญเงิ น 18 เหรี ย ญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 6 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
115 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 37

22- 30 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
16
ชนิ ดกี ฬ า ได้ รั บ เหรี ยญรางวัล 12 เหรี ย ญทอง 18 เหรี ย ญเงิ น 24 เหรี ย ญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 10 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
117 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 38

15 - 22 มกราคม 25534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
16
ชนิ ด กี ฬ า ได้ รั บ เหรี ย ญรางวัล 6 เหรี ย ญทอง 19 เหรี ย ญเงิ น 34 เหรี ย ญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 11 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
117 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 39

14 -21 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่ งขัน ทัง้ หมด 16 ชนิ ดกี ฬา ได้ รั บเหรี ย ญรางวัล 9 เหรี ย ญทอง 7 เหรี ย ญเงิ น 18
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 11 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 119 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 40

10 -19 มกราคม 2556 สถาบันการพลศึกษา ชลบุรี ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
15 ชนิ ดกี ฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 6 เหรี ยญทอง 8 เหรี ยญเงิน 17 เหรี ยญทองแดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 13 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
118 สถาบัน
13 - 22 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่งชนิดกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่ งขัน ทัง้ หมด 13 ชนิ ดกี ฬา ได้ รั บเหรี ย ญรางวัล 2 เหรี ย ญทอง 5 เหรี ย ญเงิ น 13
เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 27 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขัน 114 สถาบัน

ครั ง้ ที่ 41

ครั ง้ ที่ 42

15 - 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน จังหวันครปฐม ส่งชนิดกีฬา
เข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
12 ชนิดกีฬา ได้ รับเหรี ยญรางวัล 8 เหรี ยญทอง 7 เหรี ยญเงิน
4 เหรี ยญทองแดง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อยู่อนั ดับ 11 จากสถาบันเข้ าร่ วมการแข่งขันทังหมด
้
111 สถาบัน

ที่ปรึกษา หัวหน้ า รองหัวหน้ าคณะนักกีฬา เจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 43
“กันเกราเกมส์ ” 9 – 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.พลเอกเสรี พุกกะมาน
ที่ปรึกษาคณะนักกีฬา

นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
หัวหน้ าคณะนักกีฬา

นายอนันต์ เมืองทอง
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกภาพและจัดทาสกู๊ป

นายอนุพงค์ ไพโรจน์
เจ้ าหน้ าที่ยานพาหนะ

นายสุชาติ สาระผล
รองหัวหน้ าคณะนักกีฬา

ดร.โสภิต ภาโนมัย
ที่ปรึกษาคณะนักกีฬา

นายอาทิตย์ เสาธงใหญ่
หัวหน้ าศูนย์ประสานงานคณะนักกีฬา

นายณัฐนนท์ จิตรพิลา
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานทัว่ ไป

นายอานาจ รุ่งสิทธิชยั
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเทปวีดิโอ

นายณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์
เจ้ าหน้ าที่ประมวลผล

น.ส.พลิดา แกนเปะ
เจ้ าหน้ าทีข่ ้ อมูลนักกีฬา
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ประชุ มผู้จัดการทีม
ก่อนการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์ ”
ที่
1.

ชนิดกีฬา
. กีฬายูโด

วัน/เดือน/ปี
8 ม.ค. 59

เวลา
09.00

2.

กีฬาบาสเกตบอล

8 ม.ค. 59

13.30

8 ม.ค. 59

13.30

(ยืนยันรายชื่อนักกีฬา)

3.

กีฬาฟุตซอล
(ยืนยันรายชื่อนักกีฬา)

4.

กีฬาเทนนิส

8 ม.ค. 59

14.00

5.

กีฬาวอลเลย์บอล

8 ม.ค. 59

15.00

9 ม.ค. 59

09.00

7.

กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด
กีฬาเปตอง

9 ม.ค. 59

13.00

8.

กีฬาเทเบิลเทนนิส

9 ม.ค. 59

14.00

9.

กีฬาหมากล้ อม

9 ม.ค. 59

14.00

10. กีฬาดาบสากล

10 ม.ค. 59

15.00

11. กีฬาเทควันโด้

12 ม.ค. 59

09.00

12. กีฬายูยิตสู

14 ม.ค. 59

10.00

(ยืนยันรายชื่อนักกีฬา)

6.

สถานที่
CLB 5 ห้ อง 5204
อาคารเรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5104
อาคารเรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5105
อาคารเรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5103 อาคาร
เรี ยนรวม 5
ณ CLB 5 ห้ อง 5102
อาคารเรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5105 อาคาร
เรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5103 อาคาร
เรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5102 อาคาร
เรี ยนรวม 5
ห้ อง 6601อาคารEN6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้ อง SC138 อาคารวิจยั
คณะวิทยาศาสตร์
CLB 5 ห้ อง 5101 อาคาร
เรี ยนรวม 5
CLB 5 ห้ อง 5104 อาคาร
เรี ยนรวม 5

ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.สุนีย ์์ ธรรมิกบวร
น.ส.นฤมล จันทวรี ย์
ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
อุษา ผูกพันธ์
อัมพล พันธุ์วงศ์
บารมี สุวรรณศุภ
ดร.ฐิ ติพล ภักดีวานิช
เมธากร เมตตา

เบอร์ ติดต่ อ
081-2669049
088-0822308
089-6260344
087-4598753
081-5939125
085-4997976
081-7518158
086-5792330
ผศ.ดร.ชุตนิ นั ท์ ประสิทธิ์ภรู ิ ปรี ชา 081-8783205
เบญจภัค มิ่งขวัญ
045-353609
ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์
081-8778270
มงคล กิตติวฒ
ุ ิไกร
080-4651538
รศ.นพ.ป่ วน สุทธิพินิจธรรม
081-8044885
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
081-5457311
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมตุ ิพนั ธ์
097-3372345
อัญชิสา ทะนอก
089-7368357
ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
081-4487184
สมศักดิ์ ค้ อมสิรินทร์
091-8347623
รศ.อุทิศ อินทร์ ประสิทธิ์
089-2827552
ผศ.นิภาวรรณ พองพรหม
086-8882058
รศ.มันทนา สามารถ
081-7086220
ดร.อุทยั อันพิมพ์
081-8773460
ณรงค์ศกั ดิ์ คุรุพนั ธ์
098-5946142

ฝ่ ายเทคนิคกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรี เนตร สาระพงษ์

ประธานกรรมการฝ่ ายเทคนิคกีฬา

083-580 5329

นายครรคิด เครื อวัลย์

กรรมการและเลขานุการ

091-014 7170

นายชาญชัย พลสินธุ์

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

097-9184772
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สนามแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 43 “กันเกราเกมส์ ”
ที่
รหัส
1 01-03
2

01-05

3

02-02

4

02-03

ชนิดกีฬา
บาสเกตบอล

สนามแข่ งขัน
ศูนย์ กีฬาอเนกประสงค์ ม.
อุบลราชธานี

วอลเลย์ บอล

โรงพละ ม.อุบลราชธานี

ดาบสากล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
ม.อุบลราชธานี

เทควันโด
5

02-04

6

02-05

7

02-09

เทนนิส
เทเบิลเทนนิส

ยูโด
8

02-11

9

02-12

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
เทศบาลวารินชาราบ/ม.
อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
ม.อุบลราชธานี
โรงเรียนเทศบาลบ้ านสุขสาราญ

สนามวอลเลย์ บอลชายหาด ม.
วอลเลย์ บอลชายหาด อุบลราชธานี
เปตอง

10 02-15
ฟุตซอล
11 03-03

หมายเหตุ

หมากกระดาน

12 05-01
ยูยติ สู

สนามเปตอง ม.อุบลราชธานี
สนามทุ่งบูรพา อบจ.อุบลราชธานี
EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
ม.อุบลราชธานี
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กาหนดการเดินทางและสถานที่พักนักกีฬาคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 43
วันพฤหัสบดีท่ ี 7 มกราคม 2559
- ผู้ดแู ลควบคุมทีม/ ผู้จดั การทีม กีฬาบาสเกตบอล/กีฬาวอลเลย์บอล/กีฬายูโด/กีฬาเทนนิส
ฟุตซอล และนักกีฬายูโด 3 คน (ประชุมวันที่ 8 ม.ค.59 )
- เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน รถออกจาก ม.ศรี ปทุม เวลา 07.00 น. หน้ าอาคาร 10
วันศุกร์ ท่ ี 8 มกราคม 2559
- คณะนักกีฬา เดินทาง ทุกชนิดกีฬา
- เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจานวน 2 คัน
- รถออกจาก ม.ศรี ปทุม เวลา 06.00 น. หน้ าอาคาร 10
- คันที่ 1 กีฬาฟุตซอล/ บาสเกตบอล ชาย,หญิง/ดาบสากล/หมากล้ อม
ผู้ควบคุมรถ คันที่ 1 นายณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์ นายอานาจ รุ่งสิทธิชยั
- คันที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย,หญิง / เทนนิส / เทเบิลเทนนิส /ชายหาดชาย/เปตอง/ เทควันโด้
ผู้ควบคุมรถคันที่ 2 นายธนันท์ธร ครุฑดา นายอนุพงค์ ไพโรจน์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
-

คณะนักกีฬา เดินทางกลับ ทุกชนิดกีฬา
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจานวน 2 คัน รถออกจาก ที่พกั จ.อบลราชธานี เวลา 06.00 น.
คันที่ 1 กีฬาฟุตซอล/ บาสเกตบอล ชาย,หญิง/ดาบสากล/หมากล้ อม/ยูโด
คันที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย,หญิง / เทนนิส / เทเบิลเทนนิส /วอลเลย์บอลชายหาดชาย
เปตอง / เทควันโด

สถานที่พักนักกีฬา
- สถานที่พกั พักรวมกันทังหมด
้
- โรงแรมฮ็อปอิน ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 092 – 260 – 1297 045 – 355 - 199
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รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 43 “กันเกราเกมส์ ”
1. พิธีเปิ ดการแข่ งขัน
- วัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 นัก กี ฬ าพร้ อมกัน เวลา 15.00 น. ณ สนามกี ฬ ากลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- หัวหน้ าคณะนักกีฬา 1 คน
- นักกีฬาถือธงสถาบัน 1 คน
- คณะนักกีฬาเข้ าร่วมพิธีเปิ ดจานวน 20 คน
- เตรี ยมธงสถาบันถือพิธีเปิ ด 1 ผืน
2. งานเลีย้ งต้ อนรั บคณะผู้บริหารและผู้แทนสถาบัน
- วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เริ่มเวลา 19.30 น. ณ ลานกิจกรรมกีฬากลางแจ้ ง
- ผู้บริหารและผู้แทนสถาบันจานวน 2 คน
3. งานเลีย้ งต้ อนรับคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เริ่มเวลา 18.00 น ณ โรงแรมฮ็อปอิน รี สอร์ ท
4. พิธีปิดการแข่ งขัน
- วัน จัน ทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สนามกี ฬ ากลาง มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี
- นักกีฬาไม่จากัดจานวน

