
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10.30 

ยิมเนเซียม 7 
 

บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
2 ฟุตบอล ทีมชาย จุฬาลงกรณ ์ 13.00 ม.กรุงเทพ  

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย ม.รัตนบัณฑิต 11.00 

ยิมอินเตอร์โซน 

 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย มรภ.สวนสุนันทา 10.30 

ยิมเนเซียม 5 
 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พระนครเหนือ 10.30 

ข้างยิมเนเซียม7 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 
ฟุตซอล ทมีชาย   

ยิมเนเซียม 4 
ไม่มีการแข่งขัน 

ฟุตซอล ทีมหญิง มรภ.จันทรเกษม 15.00  
7 เปตอง   หลังยิมเนเซียม7 ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 7 
ไม่มีการแข่งขัน 

บาสเกตบอล ทีมหญิง จุฬาลงกรณ ์ 09.00  
2 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย มทร.พระนคร 13.00 

ยิมอินเตอร์โซน 

 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 5 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   

ข้างยิมเนเซียม7 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 
ฟุตซอล ทีมชาย ม.นอร์ทกรุงเทพ 09.00 

ยิมเนเซียม 4 
 

ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
7 เปตอง   หลังยิมเนเซียม7 ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย มทร.พระนคร 13.30 

ยิมเนเซียม 7 
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 1 พย.60 

บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
2 ฟุตบอล ทีมชาย ม.ธนบุรี 15.00 มินิสเตเดียม มธ.  

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย จุฬาลงกรณ ์ 09.00 

ยิมอินเตอร์โซน 

 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย ม.เอเชียอาคเนย์ 09.00 

ยิมเนเซียม 5 
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 1 พย.60 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง ทีมแพ้ (ม.กรุงเทพ/จุฬา) 10.30  

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย จุฬาลงกรณ ์ 12.45 

ข้างยิมเนเซียม7 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ทีมชนะ (ม.เกษมบัณฑิต/มทร.กรุงเทพ) 15.15  

6 
ฟุตซอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 4 
ไม่มีการแข่งขัน 

ฟุตซอล ทีมหญิง มรภ.พระนคร 09.00  
7 เปตอง   หลังยิมเนเซียม7 ไม่มีการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 7 
ไม่มีการแข่งขัน 

บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.ศิลปาการ  ถ้า มก. แพ้ วันที่ 2 ตค.60 

2 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย Play off 13.00 

ยิมอินเตอร์โซน 

ถ้า มก. เขา้ที่ 3 ของสาย 

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย 
ม.หอการค้าไทย 11.00  
ม.ธรรมศาสตร์ 16.00  

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง ม.ธรรมศาสตร์ 12.00  
เซปักตะกร้อ คู่ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 5 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   

ข้างยิมเนเซียม7 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 
ฟุตซอล ทีมชาย ว.ดุสิตธานี 12.00 

ยิมเนเซียม 4 
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 2 พย.60 

ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
7 เปตอง คู ่  หลังยิมเนเซียม7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย มทร.พระนคร 09.00 

ยิมเนเซียม 7 
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 1 พย.60 

บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
2 ฟุตบอล ทีมชาย ม.อัสสัมชัญ 13.00 มินิสเตเดียม มธ.  

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย   

ยิมอินเตอร์โซน 

ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 12.00  

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง 
ม.รามค าแหง 10.00  
มรภ.พระนคร 14.00  

เซปักตะกร้อ คู่ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 5 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.จันทรเกษม 12.45 

ข้างยิมเนเซียม7 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ทีมแพ้ (ม.เกษมบัณฑิต/มทร.กรุงเทพ) 09.45  

6 
ฟุตซอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 4 
ไม่มีการแข่งขัน 

ฟุตซอล ทีมหญิง จุฬาลงกรณ ์ 12.00  
7 เปตอง บุคคล  หลังยิมเนเซียม7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 7 
ไม่มีการแข่งขัน 

บาสเกตบอล ทีมหญิง ม.ศิลปากร 12.00 ถ้า มก. ชนะ วันที่ 2 ตค.60 

2 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย   

ยิมอินเตอร์โซน 

ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ คู่ชาย 
มรภ.จันทรเกษม 11.00  

ลาดกระบัง 15.00 ถ้า มก. แพ ้
เซปักตะกรอ้ คู่หญิง ม.ศรีนครินทนวิโรฒ 12.00  

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย ม.เอเชียอาคเนย์ 16.30 

ยิมเนเซียม 5 
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 1 พย.60 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง ทีมชนะ (ม.กรุงเทพ/จุฬา) 09.00  

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย Play off  

ข้างยิมเนเซียม7 
ถ้าเข้าที่ 2 ของสาย 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง Play off  ถ้าเข้าที่ 2 ของสาย 

6 
ฟุตซอล ทีมชาย ว.ดุสิตธานี 12.00 

ยิมเนเซียม 4 
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 2 พย.60 

ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
7 เปตอง คู่ผสม  หลังยิมเนเซียม7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 รอบคัดเลือก 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 

1 
บาสเกตบอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 7 
ไม่มีการแข่งขัน 

บาสเกตบอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
2 ฟุตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

3 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย   

ยิมอินเตอร์โซน 

ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่ชาย ลาดกระบัง 12.00 ถ้า มก. ชนะ วันที่ 6 พย.60 

เซปักตะกร้อ คู่หญิง บ้านสเด็จเจ้าพระยา 09.00  
ม.ธรรมศาสตร์ 13.00  

4 
วอลเลย์บอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 5 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

5 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   

ข้างยิมเนเซียม7 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

6 
ฟุตซอล ทีมชาย   

ยิมเนเซียม 4 
ไม่มีการแข่งขัน 

ฟุตซอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
7 เปตอง ทีม 3 คน  หลังยิมเนเซียม7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 


