ตารางการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 รอบมหกรรม
ระหว่ างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ ท่ ี 9 มกราคม 2559
ที่ เวลา
ชนิดกีฬา
1. 09.00 เทนนิส ทีมชาย
2.
3.
4.
5.
6.

09.00
09.30
09.00
15.00
15.00

คู่แข่ งขัน
รอบแรก

สนามแข่ งขัน
ผลการแข่ งขัน
สนามเทนนิสมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รอบแรก
สนามเทนนิสอาเภอวาริ นชาราบ
มรภ.พิบลู สงคราม ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลสุขสาราญ
มรภ.นครปฐม
สนามกีฬาทุง่ บูรพา
ม.มรภ.มหาสารคาม โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี

เทนนิส ทีมหญิง
บาสเกตบอล ชาย
ยูโด
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล ทีมชาย

วันอาทิตย์ ท่ ี 10 มกราคม 2559
ที่

เวลา

ชนิดกีฬา

คู่แข่ งขัน

1. 08.00 เปตอง
2. 08.30 หมากล้ อม
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

09.00
09.00
09.00
09.00
09.45
10.00
11.00

ชายคู/่ หญิงคู่
รอบแรก

เทนนิส ทีมชาย
เทนนิส ทีมหญิง
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย/ทีมหญิง
วอลเลย์บอล หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย
ยูโด
บาสเกตบอล หญิง

รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.กาญจนบุรี
ม.ขอนแก่น

สนามแข่ งขัน

ผลการ
แข่ งขัน

สนามเปตอง ม.อุบลราชธานี

อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนามเทนนิส ม.อุบลราชธานี
สนามเทนนิสอาเภอวาริ นชาราบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
สนามชายหาด ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลสุขสาราญ
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี

วันจันทร์ ท่ ี 11 มกราคม 2559
ที่

เวลา

ชนิดกีฬา

1.
2.

08.00 เปตอง
08.30 หมากล้ อม

คูแ่ ข่งขัน

สนามแข่งขัน

ชายคู/่ หญิงคู่
รอบแรก

สนามเปตอง ม.อุบลราชธานี

อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.30
12.00
18.30

เทนนิส ชายเดี่ยว
เทนนิส หญิงเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส
ดาบสากล
ยูโด
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล ชาย
บาสเกตบอล ชาย

รอบแรก
รอบแรก

สนามเทนนิส ม.อุบลราชธานี
สนามเทนนิสอาเภอวาริ นชาราบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลสุขสาราญ
ม.เซนเทเรซ่า
สนามกีฬาทุง่ บูรพา
ม.ธรรมศาสตร์ โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
ม.ขอนแก่น
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
ที่

เวลา

ชนิดกีฬา

1.
2.

08.00 เปตอง
08.30 หมากล้ อม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

09.00
09.00
09.00
09.00
09.30
10.00
15.15
19.30

คูแ่ ข่งขัน

สนามแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว สนามเปตอง ม.อุบลราชธานี
รอบแรก
อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์

เทนนิส
ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว
เทนนิส หญิงเดี่ยว
รอบแรก
เทเบิลเทนนิส
ดาบสากล
บาสเกตบอล หญิง
ม.แม่โจ้
ยูโด
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มรภ.ศรี สะเกษ
วอลเลย์บอล หญิง
ม.เกษมบัณฑิต

สนามเทนนิส
สนามเทนนิสอาเภอวาริ นชาราบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลสุขสาราญ
สนามชายหาด ม.อุบลราชธานี
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
ที่ เวลา
ชนิดกีฬา
1. 08.00 เปตอง
2. 08.30 หมากล้ อม
3.
4.
5.
6.
7.

09.00
09.00
09.00
09.00
10.00

เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
ดาบสากล
เทควันโด้
ยูโด

คูแ่ ข่งขัน
สนามแข่งขัน
ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว สนามเปตอง
รอบแรก
อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนามเทนนิส
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุข
โรงเรี ยนเทศบาลสุขสาราญ

ผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบีท่ ี 14 มกราคม 2559
ที่ เวลา
ชนิดกีฬา
1. 08.00 เปตอง
2. 08.30 หมากล้ อม
3.
4.
5.
6.
7.
8.

09.00
09.00
09.00
09.00
16.30
18.30

เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
ดาบสากล
เทควันโด้
วอลเลย์บอล หญิง
บาสเกตบอล หญิง

คูแ่ ข่งขัน
คูผ่ สม
รอบแรก

มรภ.กาแพงเพชร
ม.สงขลานคริ นทร์

สนามแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

สนามเปตอง

อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนามเทนนิส
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุข
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี

วันศุกร์ ท่ ี 15 มกราคม 2559
ที่
เวลา
ชนิดกีฬา
1. 08.00 เปตอง
2. 08.30 หมากล้ อม
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

09.00
09.00
09.00
09.00

เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
ดาบสากล
เทควันโด้
วอลเลย์บอล ชาย
ฟุตซอล
บาสเกตบอล ชาย

คูแ่ ข่งขัน
คูผ่ สม
รอบแรก

รอบสอง
รอบสอง
รอบสอง

สนามแข่งขัน
สนามเปตอง

ผลการแข่งขัน

อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนามเทนนิส
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุข
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
สนามกีฬาทุง่ บูรพา
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี

วันเสาร์ ท่ ี 16 มกราคม 2559
ที่

เวลา

ชนิดกีฬา

คู่แข่ งขัน

สนามแข่ งขัน

1.
2.

08.00 เปตอง
08.30 หมากล้ อม

3.

09.00 เทนนิส

สนามเทนนิส

4.
5.
6.
7.

09.00 เทเบิลเทนนิส
09.00 ดาบสากล
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย
วอลเลย์บอล หญิง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
สนามชายหาด
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี

เดี่ยวมือยิงชาย/หญิง สนามเปตอง
รอบแรก
อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบสอง
รอบสอง

ผลการแข่ งขัน

8.
9.
10.
11.

วอลเลย์บอล ชาย
บาสเกตบอล หญิง
บาสเกตบอล ชาย
ฟุตซอล

รอบสาม
รอบสอง
รอบสาม
รอบสาม

โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
สนามกีฬาทุง่ บูรพา

วันอาทิตย์ ท่ ี 17 มกราคม 2559
ที่
1.
2.

เวลา
ชนิดกีฬา
08.00 เปตอง
08.30 หมากล้ อม

3.

09.00 เทนนิส

4. 09.00 เทเบิลเทนนิส
5.
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย
6.
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย
7.
วอลเลย์บอล หญิง
8.
วอลเลย์บอล ชาย
9.
บาสเกตบอล หญิง
10.
บาสเกตบอล ชาย
11.
ฟุตซอล

คู่แข่ งขัน
ทีมชาย/ทีมหญิง
รอบแรก

สนามแข่ งขัน
สนามเปตอง

ผลการแข่ งขัน

อาคารEN6คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนามเทนนิส

รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
สนามชายหาด
สนามชายหาด
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
สนามกีฬาทุง่ บูรพา

วันจันทร์ ท่ ี 18 มกราคม 2559
ที่
1.
2.

เวลา
ชนิดกีฬา
08.00 เปตอง
09.00 เทนนิส

3.
5.
6.
7.
8.
9.

09.00 เทเบิลเทนนิส
วอลเลย์บอล หญิง
วอลเลย์บอล ชาย
บาสเกตบอล หญิง
บาสเกตบอล ชาย
ฟุตซอล

คู่แข่ งขัน
ทีมชาย/ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

สนามแข่ งขัน
สนามเปตอง
สนามเทนนิส

ผลการแข่ งขัน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.อุบลราชธานี
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
โรงพละศึกษา ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
สนามกีฬาทุง่ บูรพา

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้ องจากผู้ควบคุมทีมแต่ละชนิดอีกครัง้

หมายเลขโทรศัพท์ ผ้ ูบริหารผู้ดูแลกีฬาและผู้ประสานงาน
การแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 43 รอบมหกรรม
9 - 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
1. ดร.โสภิต ภาโนมัย
2. อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
3. อ.สุชาติ สาระผล
4. อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่
5. อ.บุษกร เพ็งหาจิตต์
6. นายอนุพงศ์ ไพโรจน์
7. นายณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงษ์
8. น.ส.พลิดา แกนเปะ
9. อ.ไตรสิทธิ์ ทิศาเจริ ญศักดิ์
10.อ.ภุมรี ม่วงเจริ ญ
11.อ.เฉลิมชัย สินธุอารี ย์
13.นายณัฐนนท์ จิตรพิลา
14.นายอนันต์ เมืองทอง
15.นายอานาจ รุ่ งสิทธิชยั
16. คุณเก๋

(แดง)
(เฮม)
(เอ็ม)
(เอส)
(ณัฐ)
(ดา)
(อ้ วน)
(น้ อง)
(เหลิม)
(ภาส)
(เวย์)
(เปา)

081 – 159 – 2525
081 – 655 – 6843
089 – 926 -7974
084 – 649 – 6688
089 – 891 – 2836
080 – 538 - 3396
087 – 094 - 9931
088 – 645 – 7832
081 – 684 – 4377
081 – 869 – 5046
081 – 638 – 2106
089 – 891 – 2945
090 – 971 – 7859
081 – 454 – 1571
082 – 836 – 8625

ที่ปรึกษาคณะนักกีฬา
หัวหน้ าคณะนักกีฬา
รองหัวหน้ าคณะนักกีฬา/ฟุตซอล
หัวหน้ าศูนย์ประสานงาน
เทเบิลเทนนิส/เทนนิส
ยานพาหนะรับ – ส่ง
ยานพาหนะรับ – ส่ง และประเมินผล
ธุรการและข้ อมูลนักกีฬา
วอลเลย์บอล,วอลเลย์บอลชายหาด
เทควันโด,ยูโด,เปตอง
ดาบสากล,หมากล้ อม
บาสเกตบอลและประสานงานทัว่ ไป
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
ภ่ายภาพเคลื่อนไหว
นักกายภาพ

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน เหตุด่วน – เหตุร้าย
หัวหน้ าสานักรักษาความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
087 – 944 – 1966
สานักรักษาความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
045 – 353065
ศูนย์วิทยุบ้านบัว ม.อุบลราชธานี
045 – 353063
ศูนย์ก้ ชู ีพ ม.อุบลราชธานี
045 – 353910
สถานีตารวจย่อย เมืองศรี ไค
045 - 433120
วิทยาลัยการแพทย์ศาสตร์ และสาธารณสุข
045 – 353909 – 10
โรงพยาบาลวาริ นชาราบ
045 – 267260 - 3

