
 

กีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 46 (รอบมหกรรม) 

ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

วนัศุกร์ที ่11 มกราคม 2562   //**พธีิเปิด เวลา 16.00 น. วนัพุธที่ 16 มกราคม 2562 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล 
1 09.00 เปตอง คู่ชาย, คู่หญิง  สวนนก มรภ.อุบลฯ  1 08.00 กอลฟ์  เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ  
2 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  2 09.00 เปตอง คู่ผสม  สวนนก มรภ.อุบลฯ  
3 09.00 เพาะกาย  ลานพอก มรภ.อุบลฯ  3 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  
4 09.00 ยยูติสู  ศูนยก์ารเรียนรู้ มรภ.  4 09.00 เรือพาย  อุทยานหว้ยวงันอง  
5 09.30 บาสเกตบอล ทีมชาย ม.ทกัษิณ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  5 11.15 วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง มรภ.ก าแพงเพชร หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
6 09.30 วอลเลยบ์อล ทีมชาย ม.เอเซียอาคเนย ์ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  6 12.30 วอลเลยบ์อล ทีมหญิง มรภ.อีสาน ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
7 09.30 ฟตุซอล มรภ.บา้นจอมบึง กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  7 15.30 บาสเกตบอล ทีมหญิง มรภ.สงขลาฯ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
8 13.30 วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย ราชมงคลศรีวชิยั หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ        

วนัเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  //**งานเลีย้งต้อนรับคณะนักกฬีา SPU เวลา 18.00 น. วนัพฤหัสบดทีี่ 17 มกราคม 2562 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล 
1 08.00 บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.ทกัษิณ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  1 09.00 เปตอง ชูต้ติง้  สวนนก มรภ.อุบลฯ  
2 09.00 เปตอง คู่ชาย, คู่หญิง  สวนนก มรภ.อุบลฯ  2  กอลฟ์  เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ  
3 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  3  ฟตุซอล รอบสอง กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  
4 09.00 เพาะกาย  ลานพอก มรภ.อุบลฯ  4  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบสอง ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
5 09.00 ยยูติสู  ศูนยก์ารเรียนรู้ มรภ.  5  วอลเลยบ์อล ทีมชาย รอบสอง ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
6 09.00 เรือพาย  อุทยานหว้ยวงันอง  6  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย รอบสอง หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
7 13.30 วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง ม.เอเซียอาคเนย ์ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ        
8 17.00 วอลเลยบ์อล ทีมหญิง มรภ.บา้นจอมบึง กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)        

วนัอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 วนัศุกร์ที ่18 มกราคม 2562 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล 
1 09.00 เปตอง ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว  สวนนก มรภ.อุบลฯ  1 09.00 เปตอง ทีมชาย, ทีมหญิง  สวนนก มรภ.อุบลฯ  
2 09.00 เพาะกาย  ลานพอก มรภ.อุบลฯ  2  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบสอง ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
3 09.00 ยยูติสู  ศูนยก์ารเรียนรู้ มรภ.  3  วอลเลยบ์อล ทีมหญิง รอบสอง ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
4 09.00 เรือพาย  อุทยานหว้ยวงันอง  4  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง รอบสอง หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
5 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  5  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบสาม ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
6 09.30 วอลเลยบ์อล ทีมชาย ม.สงขลาฯ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  6  วอลเลยบ์อล ทีมชาย รอบสาม ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
7 09.30 ฟตุซอล ม.ขอนแก่น กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  7  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย รอบสาม หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
8 12.00 วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย ม.บูรพา หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  8  ฟตุซอล รอบสาม กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  
9 18.30 บาสเกตบอล ทีมชาย ม.แม่โจ ้ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ        

วนัจนัทร์ที ่14 มกราคม 2562 วนัเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล 
1 09.00 เปตอง ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว  สวนนก มรภ.อุบลฯ  1 09.00 เปตอง ทีมชาย, ทีมหญิง  สวนนก มรภ.อุบลฯ  
2 09.00 เพาะกาย  ลานพอก มรภ.อุบลฯ  2  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
3 09.00 ยยูติสู  ศูนยก์ารเรียนรู้ มรภ.  3  วอลเลยบ์อล ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
4 09.00 เรือพาย  อุทยานหว้ยวงันอง  4  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
5 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  5  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
6 12.45 วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง มรภ.ศรีสะเกษ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  6  วอลเลยบ์อล ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
7 15.30 วอลเลยบ์อล ทีมหญิง ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  7  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
8 18.30 บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.สงขลาฯ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  8  ฟตุซอล รอบรองชนะเลิศ กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  

วนัองัคารที่ 15 มกราคม 2562 วนัอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562  //**พธีิปิด เวลา 16.00 น. 
ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล ท่ี เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขนั สนามแข่งขนั ผล 
1 09.00 เปตอง คู่ผสม  สวนนก มรภ.อุบลฯ  1  บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
2 09.00 ยยูติสู  ศูนยก์ารเรียนรู้ มรภ.  2  วอลเลยบ์อล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
3 09.00 เรือพาย  อุทยานหว้ยวงันอง  3  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
4 09.00 ดาบสากล  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย ์  4  บาสเกตบอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ยมิเนเซียม มรภ.อุบลฯ  
      5  วอลเลยบ์อล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ยมิเนเซียม บา้นยางนอ้ย  
      6  วอลเลยบ์อลชายหาด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ หาดคูเด่ือ จ.อุบลฯ  
      7  ฟตุซอล รอบชิงชนะเลิศ กีฬากลาง (ทุ่งบูรพา)  
            

@ สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 0898912945, 090971789   @ ติดตามผลการแข่งขนัไดท่ี้ https://www.spu.ac.th/department/sports/activities/ 


