
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 11 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 
3 บาสเกตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.รัตนบัณฑิต 08.00  
6 แบดมินตัน    ไม่มีการแข่งขัน 
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง มรภ.พิบูลสงคราม 13.00  

เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
8 เทควันโด    ไม่มีการแข่งขัน 
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด    ไม่มีการแข่งขัน 
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน สถาบันการพลศึกษา 10.00  

ทุ่งบูรพา 
 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน จุฬาลงกรณ ์ 12.00  
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15.00  

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.พิบูลสงคราม 15.45  

หาดคูเดื่อ 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย ลาดกระบัง 13.30  

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
23 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
25 ปีนหน้าผา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
26 เอแม็ท   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
27 เพาะกายและฟิตเนส   ลานพอก มรภ.อบ.  
28 ครอสเวิร์ด   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)   หอประชุมไพรพะยอม  
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 12 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 
3 บาสเกตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง สถาบันการพลศึกษา 10.00 ทุ่งบูรพา  
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย มรภ.เพชรบุรี 11.00  

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง ม.ขอนแก่น  ชนะวันท่ี 11/แพ้วันท่ี 11 

เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
8 เทควันโด    ไม่มีการแข่งขัน 
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด    ไม่มีการแข่งขัน 
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    ไม่มีการแข่งขัน 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญงิ 11 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดื่อ 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง มรภ.เชียงใหม ่ 10.30  
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย ม.ธนบุรี 10.30  

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 11 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
23 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย มรภ.สวนดุสิต 11.00  

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
25 ปีนหน้าผา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
26 เอแม็ท   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
27 เพาะกายและฟิตเนส   ลานพอก มรภ.อบ.  
28 ครอสเวิร์ด   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)   หอประชุมไพรพะยอม  
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 13 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา    ไม่มีการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา    ไม่มีการแข่งขัน 
3 บาสเกตบอล ทีมชาย ทีมชนะ (ม.รังสิต/พระนครเหนือ) 14.00 โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ.  
4 ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง มรภ.สุราษฎร์ธาน ี 17.00  
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   รอบสอง 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 เทควันโด    ไม่มีการแข่งขัน 
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนสิ   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด    ไม่มีการแข่งขัน 
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน ม.สงขลานครินทร์ 09.00  

ทุ่งบูรพา 
 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 14.00 ถ้า มก. ชนะ วันที่ 11 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน ม.เชียงใหม ่ 15.00 ถ้า มก. ชนะ วันที่ 11 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.ภูเกต ็ 14.15 หาดคูเดื่อ ถ้า มก. ชนะ วันที่ 11 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย ม.ธนบุรี 09.00  

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ถ้า มก. แพ ้วันที่ 11 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
23 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

แฮนด์บอล ทีมหญิง สถาบันการพลศึกษา 15.00  
25 ปีนหน้าผา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
26 เอแม็ท   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
27 เพาะกายและฟิตเนส   ลานพอก มรภ.อบ.  
28 ครอสเวิร์ด   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไมม่ีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 14 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี  
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10.00 มรภ.อุบลราชธาน ี  
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย ว.นครราชสีมา 08.00  

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 12 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   รอบสาม 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 เทควันโด    ไม่มีการแข่งขัน 
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด    ไม่มีการแข่งขัน 
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    ไม่มีการแข่งขัน 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดื่อ 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ม.ขอนแก่น   
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ไม่มีการแข่งขัน 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย ม.อัสสัมชัญ/มทร.อีสาน 08.00/15.00  
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง มศว. 16.20  

22 คาราเต-้โด   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
23 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย มรภ.นครสวรรค ์ 15.00  

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ถ้า มก. ชนะ วันที่ 12 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
25 ปีนหน้าผา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
26 เอแม็ท   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
27 เพาะกายและฟิตเนส   ลานพอก มรภ.อบ.  
28 ครอสเวิร์ด   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 15 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี  
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย ทีมแพ ้(ม.รังสิต/พระนครเหนือ) 11.00 โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ.  
4 ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง ม.ทักษิณ 14.00  
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย ม.กรุงเทพ/มรภ.นครศรีธรรมราช 12.00/17.00 

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี

รอบแรก/ถ้าชนะแข่งต่อ 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   รอบชิงฯ 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 เทควันโด    ไม่มีการแข่งขัน 
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด    ไม่มีการแข่งขัน 
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    

ทุ่งบูรพา 
ไม่มีการแข่งขัน 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน ม.เชียงใหม ่ 13.30 ถ้า มก. แพ้ วันที่ 11 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มรภ.ภูเก็ต   

หาดคูเดื่อ 
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 11 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ไม่มีการแข่งขัน 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย ม.ขอนแก่น/รอบสอง 11.00  
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง มรภ.นครราชสีมา 08.20/12.40 ถ้าชนะ/ถ้าแพ้ วันที่ 14 

22 คาราเต-้โด   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
23 กอล์ฟ    ไม่มีการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ไม่มีการแข่งขัน 

แฮนด์บอล ทีมหญิง มรภ.นครราชสีมา 09.00  
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด   ช้ัน 4 อาคารวิทยศาสตร์สุขภาพ  
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 16 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี  
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย    ไม่มีการแข่งขัน 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง ว.บัณฑิตเอเชีย 14.00 มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย ว.นครราชสีมา 17.00  

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 12 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย มรภ.นครศรีธรรมราช 14.00 

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ถ้า มก. แพ้ วันที่ 15 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

8 เทควันโด   หอประชุมไพรพะยอม  
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด   อาคารศูนย์การเรียนรู้  
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    ไม่มีการแข่งขัน 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดื่อ 
ไม่มีการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง มรภ.อุบลราชธาน ี 15.45  
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
รอบสอง 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ไม่มีการแข่งขัน 
รักบีฟุ้ตบอล ทีม 7 คน หญิง   ไม่มีการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
23 กอล์ฟ   เข่ือสิรินธร  
24 แฮนด์บอล ทีมชาย มรภ.นครสวรรค ์ 13.00 โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี ถ้า มก. แพ้ วันที่ 12 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท    ส้ินสุดการแข่งขัน 
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 17 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี  
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย   โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ. รอบสอง 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง   ทุ่งบูรพา ไม่มีการแข่งขัน 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
รอบสอง 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
รอบชิงฯ 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง มรภ.อุบลราชธาน ี 11.00  

8 เทควันโด   หอประชุมไพรพะยอม  
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล   โรงแรมสุนีย์แกรนด ์  
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน   สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ  
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด   อาคารศูนย์การเรียนรู้  
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11.00  

ทุ่งบูรพา 
 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12.00 ถ้า มก. แพ้ วันที่ 11 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดือ่ 
รอบสอง 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   ไม่มีการแข่งขัน 
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต   ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ไม่มีการแข่งขัน 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   รอบรองฯ/ชิงฯ 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   รอบรองฯ/ชิงฯ 

22 คาราเต-้โด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
23 กอล์ฟ   เข่ือสิรินธร  
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
รอบสอง 

แฮนด์บอล ทีมหญิง มรภ.มหาสารคาม 12.00  
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท    ส้ินสุดการแข่งขัน 
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ ์   อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจ  
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ไม่มีการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 18 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา   โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี  
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย   โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ. รอบสาม 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง   ทุ่งบูรพา รอบรองฯ 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
รอบสาม 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบสอง 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ส้ินสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง/มรภ.เชียงใหม ่ 09.00/16.00  

8 เทควันโด   หอประชุมไพรพะยอม  
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล    ส้ินสุดการแข่งขัน 
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน    ส้ินสุดการแข่งขัน 
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด   อาคารศูนย์การเรียนรู้  
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    

ทุ่งบูรพา 
รอบรองฯ 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   รอบรองฯ 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน   รอบรองฯ 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดื่อ 
รอบสาม 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   รอบสอง 
18 เรือพาย   ห้วยวงันอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต    ส้ินสุดการแข่งขัน 
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
รอบรองฯ 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ส้ินสุดการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
23 กอล์ฟ    ส้ินสุดการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
รอบสอง 

แฮนด์บอล ทีมหญิง มรภ.สวนดุสิต 10.00  
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท    ส้ินสุดการแข่งขัน 
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ ์    ส้ินสุดการแข่งขัน 
30 หมากกระดาน   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย   คณะครุศาสตร์  
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)    ไม่มีการแข่งขัน 

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 19 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
2 ว่ายน้ํา   มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย)  
3 บาสเกตบอล ทีมชาย   โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ. รอบรองฯ 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง    ไม่มีการแข่งขัน 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
รอบรองฯ 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบรองฯ 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดีย่วชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ส้ินสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   รอบสอง 

8 เทควันโด   หอประชุมไพรพะยอม  
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล    ส้ินสุดการแข่งขัน 
11 เทเบิลเทนนิส   หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3  
12 ยิงปืน    ส้ินสุดการแข่งขัน 
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด   อาคารศูนย์การเรียนรู้  
15 เปตอง   สนามเปตองสวนนก มรภ.อบ.  
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    ไม่มีการแข่งขัน 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   ไม่มีการแข่งขัน 
ฮอกก้ี ทมีหญิง 11 คน   ไม่มีการแข่งขัน 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย    

หาดคูเดื่อ 
รอบรองฯ 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   รอบรองฯ 
18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต    ส้ินสุดการแข่งขัน 
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    ไม่มีการแข่งขัน 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ส้ินสุดการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
23 กอล์ฟ    ส้ินสุดการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
รอบรองฯ 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   รอบรองฯ 
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท    ส้ินสุดการแข่งขัน 
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ ์    ส้ินสุดการแข่งขัน 
30 หมากกระดาน    ส้ินสุดการแข่งขัน 
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย   คณะครุศาสตร์  
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)   สนามฟุตซอล มรภ.อบ.  

 



โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส ์
วันที่ 20 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
ที ่ กีฬา คู่แข่งขัน เวลา สนาม ผลการแข่งขัน 
1 กรีฑา    ส้ินสุดการแข่งขัน 

2 ว่ายน้ํา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
3 บาสเกตบอล ทีมชาย   โรงยิมเนเซียม มรภ.อบ. รอบชิงฯ 
4 ฟุตบอล ทีมหญิง   มรภ.อุบลราชธาน ี รอบชิงฯ 
5 วอลเลย์บอล ทีมชาย    

มรภ.อบ. (ศูนย์บ้านยางน้อย) 
รอบชิงฯ 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง   รอบชิงฯ 
6 แบดมินตัน   เทศบาลวารินชําราบ  
7 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย   

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
ส้ินสุดการแข่งขัน 

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 
เซปักตะกร้อ คู่หญิง   รอบชิงฯ 

8 เทควันโด   หอประชุมไพรพะยอม  
9 เทนนิส   เทศบาลวารินชําราบ  
10 ดาบสากล    ส้ินสุดการแข่งขัน 
11 เทเบิลเทนนิส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
12 ยิงปืน    ส้ินสุดการแข่งขัน 
13 มวยสากลสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
14 ยูโด   อาคารศูนย์การเรียนรู้  
15 เปตอง    ส้ินสุดการแข่งขัน 
16 ฮอกก้ี ทีมชาย 6 คน    

ทุ่งบูรพา 
รอบชิงฯ 

ฮอกก้ี ทีมหญิง 6 คน   รอบชิงฯ 
ฮอกก้ี ทีมหญิง 11 คน   รอบชิงฯ 

17 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย   หาดคูเดื่อ รอบชิงฯ 
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง   รอบชิงฯ 

18 เรือพาย   ห้วยวังนอง  
19 ลีลาศ   หอประชุมไพรพะยอม  
20 ปันจักสีลัต    ส้ินสุดการแข่งขัน 
21 รักบี้ฟุตบอล ทีม 15 คน ชาย    

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
รอบชิงฯ 

รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน ชาย   ส้ินสุดการแข่งขัน 
รักบี้ฟุตบอล ทีม 7 คน หญิง   ส้ินสุดการแข่งขัน 

22 คาราเต-้โด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
23 กอลฟ์    ส้ินสุดการแข่งขัน 
24 แฮนด์บอล ทีมชาย    

โรงเรียนกีฬา จ.อุบลราชธาน ี
รอบชิงฯ 

แฮนด์บอล ทีมหญิง   รอบชิงฯ 
25 ปีนหน้าผา    ส้ินสุดการแข่งขัน 
26 เอแม็ท    ส้ินสุดการแข่งขัน 
27 เพาะกายและฟิตเนส    ส้ินสุดการแข่งขัน 
28 ครอสเวิร์ด    ส้ินสุดการแข่งขัน 
29 บริดจ ์    ส้ินสุดการแข่งขัน 
30 หมากกระดาน    ส้ินสุดการแข่งขัน 
31 มวยไทยสมัครเล่น   คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อบ.  
32 ดาบไทย    ส้ินสุดการแข่งขัน 
33 อี สปอร์ต (กีฬาสาธิต)    ส้ินสุดการแข่งขัน 
34 ลอนโบวล์ส (กีฬาสาธิต)   สนามฟุตซอล มรภ.อบ.  

 


