
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

2 
วอลเลย์บอล ชาย มรภ.จันทรเกษม 13.00 

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
 

วอลเลย์บอล หญิง มรภ.สุรินทร ์ 16.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ม.วงษ์ชวลิตกุล 
ทีมชนะ (มอ. กับ มร.) 

12.00 
16.00 

รอบแรก 
ถ้า มก. ชนะ แข่งต่อ 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   ไม่มีการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส    ไม่มีการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน    ไม่มีการแข่งขัน 

9 โบว์ลิ่ง    ไม่มีการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง    ไม่มีการแข่งขัน 

14 ฟุตซอล มหามงกุฎ 15.00 สพล. คลอง 13  

15 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย พระนครเหนือ 17.10 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

17 หมากกระดาน    ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 ฟุตบอล ชาย ทีมชนะ (ม.มหิดล กับ 
มรภ.สงขลา) 

16.00 สนาม 2 มทร.ธัญบุร ี  

2 
วอลเลย์บอล ชาย สกอ. 14.00 

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
ถ้า มก. ชนะ 

วอลเลย์บอล หญิง ม.บูรพา 15.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   รอบชิงชนะเลิศ 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   ไม่มีการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส    ไม่มีการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง   เมเจอร์โบว์ รังสิต  

10 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง    ไม่มีการแข่งขัน 

14 ฟุตซอล ม.ทักษิณ 16.30 สพล. คลอง 13  

15 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.มหาสารคาม 16.30 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

17 หมากกระดาน   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 ฟุตบอล ชาย ทีมแพ ้(ม.มหิดล กับ 
มรภ.สงขลา) 

13.00 สนาม 5 (เฉลิมพระเกียรติฯ)  

2 
วอลเลย์บอล ชาย สกอ. 15.00 

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
ถ้า มก. แพ้ 

วอลเลย์บอล หญิง ม.ธรรมศาสตร ์ 11.00  

3 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส ม.วลัยลักษณ์ 
(ม.รามคําแหง) 

10.00 
14.00 

รอบแรก 
(ถ้า มก. ชนะ) 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส   ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิง่   เมเจอร์โบว์ รังสิต  

10 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา มทร.ธัญบุร ี  

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง    ไม่มีการแข่งขัน 

14 ฟุตซอล    ไม่มีการแข่งขัน 

15 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

สนามวอลเลยบ์อลชายหาด 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ขอนแก่น 19.40  

17 หมากกระดาน   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  

 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 7 มถิุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสอง 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล หญิง ม.รังสิต 13.00  

3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุร ี  

4 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   รอบชิงชนะเลิศ 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส   ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง   เมเจอร์โบว์ รังสิต  

10 ว่ายน้ํา   สระว่ายน้ํา มทร.ธัญบุร ี  

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง   โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี  

14 ฟุตซอล เทคโนโลยีปทุมวัน 10.30 สพล. คลอง 13  

15 ลีลาศ    ไม่มีการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย มรภ.จันทรเกษม 14.30 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

17 หมากกระดาน   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบสาม 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
รอบสอง 

วอลเลย์บอล หญิง ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี 09.00  

3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุร ี  

4 กอล์ฟ   นอร์ทเทิร์น/ธัญญะ กอล์ฟ  

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด ม.ศิลปากร 08.00 

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส   ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง   เมเจอร์โบว์ รังสิต  

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง   โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี  

14 ฟุตซอล   สพล. คลอง 13 รอบสอง 

15 ลีลาศ   หอประชุมราชมงคลธัญบุร ี  

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง พระนครเหนือ 17.50  

17 หมากกระดาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบก่อนรองชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
รอบสาม 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบสอง 

3 กรีฑา   สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุร ี  

4 กอล์ฟ   นอร์ทเทิร์น/ธัญญะ กอล์ฟ  

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด รัตนโกสินทร ์
จุฬาลงกรณ์ 

10.00 
16.00 

 

 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส   ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง   เมเจอร์โบว์ รังสิต  

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    ไม่มีการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง   โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี  

14 ฟุตซอล   สพล. คลอง 13 รอบสาม 

15 ลีลาศ    สิน้สุดการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
รอบสอง 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.รามคําแหง 18.30  

17 หมากกระดาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบรองชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบรองชนะเลิศ 

3 กรีฑา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

รอบสอง 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส   ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ   หอประชุมราชมงคลธัญบุร ี  

13 ตะกร้อลอดห่วง   โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี  

14 ฟุตซอล   สพล. คลอง 13 รอบรองชนะเลิศ 

15 ลีลาศ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

17 หมากกระดาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ท่ี กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 ฟุตบอล ชาย    รอบชิงชนะเลิศ 

2 
วอลเลย์บอล ชาย   

ยิมเนเซียม มทร.ธัญบุร ี
รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลย์บอล หญิง   รอบชิงชนะเลิศ 

3 กรีฑา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

4 กอล์ฟ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

5 

เซปักตะกร้อ ทีมชุด   

โดมกีฬา มทร.ธัญบุร ี

รอบชิงชนะเลิศ 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว   สิ้นสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมอาวุโส   สิ้นสุดการแข่งขัน 

6 เทนนิส   สนามเทนนิส มทร.ธัญบุร ี  

7 เทเบิลเทนนิส    สิ้นสุดการแข่งขัน 

8 แบดมินตัน   ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร ์  

9 โบว์ลิ่ง    สิ้นสุดการแข่งขัน 

10 ว่ายน้ํา    สิ้นสุดการแข่งขัน 

11 เปตอง   ลานจอดรถบัณฑิต  

12 แอโรบกิ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

13 ตะกร้อลอดห่วง    สิ้นสุดการแข่งขัน 

14 ฟุตซอล   สพล. คลอง 13 รอบชิงชนะเลิศ 

15 ลีลาศ    สิ้นสุดการแข่งขัน 

16 
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย   

 
สิ้นสุดการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด หญิง   สิ้นสุดการแข่งขัน 

17 หมากกระดาน    สิ้นสุดการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 


