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กําหนดการการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ คร้ังท่ี 41  “ตาลโตนดเกมส” 

คําขวัญการแขงขัน  :  ผสานพลงัสรางฝนสานไมตรี    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันจันทรท่ี  18  มีนาคม 2562 

17.30 –18.30  น. ประชุมทีมงานองคการนักศึกษาท้ัง 4  มหาวิทยาลยั  ณ หองประชุมนอมบุญดิเรก 

18.30 – 20.00 น. ประชุมผูจัดการทีมกีฬา ณ หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ    อาคารสเุมธตันติเวชกุล 

19.30 – 22.00 น. งานเลี้ยงตอนรับ “คณะผูนํานักศึกษา พ.จ.น.ก. สัมพันธ 2019”  

                               ณ  หนาอาคารสุเมธตันติเวชกุล 

วันอังคารท่ี  19  มีนาคม 2562 

08.30 – 16.30 น. -การแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ คร้ังท่ี 41 “ตาลโตนด

เกมส” 

16.30 – 17.00 น. -การแขงขันกีฬา จานรอน (กีฬาสาธิต) 

17.30 – 19.00 น.  -ขบวนพาเหรดตั้งแถวขบวนพาเหรดบริเวณลานใตอาคารสุเมธตันติเวชกุล   

         1. มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  2. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

         3. มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี       4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    

   -พิธีเปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพนัธ คร้ังท่ี 41  

“ตาลโตนดเกมส” 

     -การแสดงตอนรับพิธีเปด ชุด “Friendship Beyond Frontier” 

                                *****มิตรภาพไรพรหมแดน***** 

วันพุธท่ี  20  มีนาคม  2562 

08.30 – 20.00 น. -การแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ คร้ังท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส”  

-การแขงขันกรีฑา     

16.00 – 22.00 น. -การแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพนัธ คร้ังท่ี 41  ณ  PBRU PARK 

 - งานเลี้ยงผูบริหาร ผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ณ  PBRU PARK 

วันพฤหัสบดีท่ี  21  มนีาคม  2562 

08.30 – 20.00 น. -การแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.สมัพันธ คร้ังท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส” 

-การแขงขันกรีฑา    

18.00 – 22.00 น. -การประกวด  Star of PCNK. 2019 & Sport Night  ณ หองประชุม 

 พะนอมแกวกําเนิด   

วันศุกรท่ี  22  มนีาคม  2562 

09.00 – 12.00 น. -การแขงขันฟุตบอลคูชิงชนะเลิศ 

13.30 – 14.00 น. -ตั้งแถวขบวนพาเหรด ณ ลานใตอาคารสุเมธตันติเวชกุล      

14.00 – 16.00 น. -พิธีปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ คร้ังท่ี 41  

    “ตาลโตนดเกมส”  ณ หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 
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กําหนดการพิธีเปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส” 

วันอังคารท่ี  19  มีนาคม   พ.ศ. 2562  ณ  สนามจุลานนทกีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา 

15.00  น.   ตั้งแถว ขบวนพาเหรด ณ บริเวณใตอาคารสุเมธตันติเวชกุล 

      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

      3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

16.00  น.   ประธานมาถึงปะรําพิธี 

      - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ 

      - แตรฟนฟารเปาสัญญาณ 1 จบ 

               - ขบวนพาเหรด “ตาลโตนดเกมส” ครั้งท่ี 41 เขาสูสนามตามลําดับ (วงโยธวาทิต ปายการแขงขัน   

        ขบวนธงเทิดพระเกียรติ  ขบวนธง พ.จ.น.ก.  ขบวนพาเหรดของ มรภ. หมูบานจอมบึง 

          มรภ. นครปฐม  มรภ. กาญจนบรุี และ มรภ. เพชรบุรี) 

      - พิธีกร ประกาศ “ในสนามท้ังหมด ซายหัน เคารพธงชาติ” 

      - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ  นักศึกษาวิชาทหารเชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสา 

      - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา  นักศึกษาวิชาทหารชักธงการแขงขันกีฬา  พ.จ.น.ก. และธง 

        ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 4 แหง ข้ึนสูยอดเสา 

17.00  น.  พิธีเปดการแขงขัน  

      - กลาวรายงาน  โดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      - ประธานกลาวเปดการแขงขัน โดย พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  องคมนตรี   

       และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

      - ประธานกดปุม ผสานพลังสรางฝนสานไมตรี เพ่ือเปดการแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ         

                 พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส” 

      - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ 

      - พิธีกรอานประวัติ และประกาศเกียรติคุณของนักกีฬาอาวุโส 

      - นักกีฬาอาวุโส จับชายธงของแตละมหาวิทยาลัย กลาวคําปฏิญาณตน 

      - พิธีกรอานประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง ท้ัง 4 คน 

      - นักกีฬาวิ่งคบเพลิงจุดคบเพลิงในกระถางคบเพลิง ฝงตรงขามกองอํานวยการ 

      - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬานําขบวนพาเหรดออกจากสนาม 

18.00 น.  การแสดงพิธีเปดการแขงขัน     

      - Friendship Beyond Frontier…มิตรภาพไรพรหมแดน 

      - การแสดงโชว ลีดเดอรและกองเชียร 

          1. มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

          3. มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี              4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

19.00 น.  เสร็จพิธ ี
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กําหนดการพิธีปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 41  “ตาลโตนดเกมส” 

คําขวัญการแขงขัน : ผสานพลังสรางฝนสานไมตรี 

วันศุกรท่ี    22   มีนาคม   พ.ศ. 2562ณ  ณ หองพะนอมแกวกํานิด   

อาคารสุเมธ  ตันติเวชกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา 

13.00 น.  ตั้งขบวนพาเหรด ณ บริเวณใตอาคารสุเมธตันติเวชกุล 

                 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   2. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

14.00 น.  ประธานมาถึงพิธี 

        - นักกีฬา กองเชียร คณะกรรมการองคการนักศึกษาท้ัง 4 มหาวิทยาลัย วงโยธวาทิตตั้งแถว 

        - กลาวรายงาน โดย ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

        - พิธีมอบโลและของท่ีระลึก ใหกับมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมการแขงขัน และมอบถวยรางวัลใหแก

          ผูชนะเลิศการแขงขันกีฬา โดย ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

        - การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เจาภาพจัดการแขงขันครั้งท่ี 42  

         “ราชพฤกษเกมส” 

        - ขบวนสง และ รับธง พ.จ.น.ก. สัมพันธเดินมาหนาเวที 

        - ขบวนสงธง นําธง พ.จ.น.ก. สัมพันธ สงใหกับประธานในพิธี 

15.00 น.  พิธีมอบธงการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ใหกับ 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเจาภาพจัดการแขงขันครั้งตอไป ครั้งท่ี 42 “ดอกคูณเกมส”  

        - ประธาน ( ผูชวยศาสตราจารย เสนาะ  กลิ่นงาม  อธิการบดีฯ )   กลาวปดการแขงขันกีฬา และ 

                   ทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส” 

        - แตรฟนฟารเปาใหสัญญาณ 1 จบ  

        - พิธีกรประกาศ “ท้ังหมดตรง” เคารพธงชาติ 

        - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ นักศึกษาวิชาทหารเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 

        - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา นักศึกษาวิชาทหารชักธงการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ 

           และธงของมหาวิทยาลัยท้ัง4 แหง ลงจากยอดเสา 

       - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม นักกีฬา กองเชียร แขกผูมีเกียรติ จับมือเปนวงกลม   

             รวมรองเพลงสามัคคีชุมนุม 

        - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

16.00 น.    เสร็จพิธ ี
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โปรแกรมการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ คร้ังที่ 41  “ตาลโตนดเกมส” 

วันที่ 19-22 กมุภาพันธ 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันท่ี 18 มี.ค. 2562 

           เวลา 17.30 น. ประชุมทีมงานองคการนักศึกษา              องคการนักศึกษา 

         เวลา 18.30 น. ประชุมผูจัดการทีม    หองเอกศักดิ์บุตรลับ    อาคารสุเมธ  ตันติเวชกุล 

          เวลา 19.30 น. เล้ียงผูนํานักศึกษา                      ลานหนาศูนยวัฒนธรรม   

 

วันท่ี 19 มี.ค  2562                                        

       ฟุตบอล  (สนามกีฬาจุลานนทกีฬาสถาน) 

เวลา 09.00 น.    กาญจนบุรี  -  เพชรบุรี  รอบแรก  

เวลา 11.00 น.    จอมบึง      -  นครปฐม  รอบแรก 

บาสเกตบอล ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 11.00 น.    เพชรบุรี   -   กาญจนบรุ ี รอบแรก 

เวลา 12.00 น.   นครปฐม  -   จอมบึง  รอบแรก 

บาสเกตบอล หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 09.00 น.    เพชรบุรี    -  กาญจนบุรี           รอบแรก 

เวลา 10.00 น.  นครปฐม   -  จอมบึง  รอบแรก 

วอลเลยบอล ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 17.00 น.     กาญจนบุรี  - จอมบึง   รอบแรก 

เวลา 18.00 น.   เพชรบุรี      -  นครปฐม  รอบแรก 

วอลเลยบอล หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 15.00 น.     นครปฐม    -  เพชรบุรี   รอบแรก  

เวลา 16.00 น.    กาญจนบุรี  -  จอมบึง  รอบแรก  

   วอลเลยบอลชายหาด ชาย (สนามชายหาดขางกองอํานวยการ) 

เวลา 10.30 น.    จอมบึง   -  นครปฐม   รอบแรก 

เวลา 11.30 น.   เพชรบุรี  -  กาญจนบรุี  รอบแรก 

วอลเลยบอลชายหาด หญิง (สนามชายหาดขางกองอํานวยการ) 

เวลา 08.30 น.    จอมบึง      -  เพชรบุร ี     รอบแรก 

เวลา 09.30 น.    กาญจนบุรี  -  นครปฐม  รอบแรก  

เซปกตะกรอทีมชุด ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 09.00 น.    เพชรบุรี  -  กาญจนบุรี  รอบแรก 

เวลา 10.00   จอมบึง   -  นครปฐม  รอบแรก 
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วันที่  19  มีนาคม  2562 (ตอ) 

 

แบดมินตัน ประเภททีมชาย  (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 09.00 น.    .นครปฐม - จอมบึง  รอบแรก 

เวลา 09.00 น.    กาญจนบุรี - เพชรบุรี  รอบแรก 

เวลา 11.00 น.    ผูชนะสาย A   -  ผูแพสาย B       รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 11.00 น.    ผูชนะสาย B   -  ผูแพสาย A       รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 15.00 น.    ผูชนะคู 3    -  ผูชนะคู 4 รอบชิงชนะเลิศ 

แบดมินตัน ประเภททีมหญิง (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 09.00 น.    กาญจนบุรี -.เพชรบุรี  รอบแรก 

เวลา 09.00 น.    จอมบึง- นครปฐม  รอบแรก 

เวลา 11.00 น.    ผูชนะสาย A   -  ผูแพสาย B       รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 11.00 น.    ผูชนะสาย B   -  ผูแพสาย A       รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 15.00 น.    ผูชนะคู 3    -  ผูชนะคู 4 รอบชิงชนะเลิศ 

หมากกระดาน  (หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล) 

      เวลา  08.30 น.  ประชุมตกลงรูปแบบการจดัการแขงขัน ณ หองประชุม 100 ท่ีนั่ง  

                     อาคาร สุเมธตันติ  เวชกุล  

หมากฮอรส คูชาย  (หองประชุม โกวิทตอวงศ อาคารสุเมธตันติเวชกุล) 

เวลา 09.00 น.  ทีม 1 – ทีม 2    รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

  ทีม 3 – ทีม 1 

  ทีม 2 – ทีม 3 

  หมากรุก คูชาย - คูหญิง  (หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล)  

  เวลา 09.00 น. ทีม 1 – ทีม 2    ชิงชนะเลิศ 

  ทีม 3 – ทีม 1 

  ทีม 2 – ทีม 3 

 

เปตองคู ชาย  (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

เริ่มแขงขัน เวลา 09.00 น.    รอบชิงชนะเลิศ 

 

เปตองคู หญิง  (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

เริ่มแขงขัน เวลา 09.00 น.    รอบชิงชนะเลิศ 

 

เปตองคูผสม  (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

เริ่มแขงขัน เวลา 09.00 น.    รอบชิงชนะเลิศ 
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วันที่  19  มีนาคม  2562 (ตอ) 

 

E - SPORT (ROV)  (หองประชุม ช้ัน 1 อาคาร 26 คณะ IT) 

เริ่มแขงขัน เวลา 09.00 น.    รอบชิงชนะเลิศ 

 

วันที่  20  มีนาคม  2562 

 

ฟุตบอล  ชาย (สนามกีฬาจุลานนทกีฬาสถาน) 

เวลา 16.00 น.            ผูชนะสาย A    -  ผูแพสาย B      รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 18.00 น.            ผูชนะสาย B    -  ผูแพสาย A      รอบรองชนะเลิศ 

ฟุตซอล  ชาย (ยิมเนเซียม 3)  

เวลา 12.00 น.            จอมบึง  -  นครปฐม       รอบแรก 

เวลา 13.00 น.            เพชรบุรี - กาญจนบรุี  รอบแรก 

ฟุตซอล  หญิง (ยิมเนเซียม 3)  

เวลา 10.00 น.     เพชรบุรี    -  จอมบึง   รอบแรก 

เวลา 11.00 น.   กาญจนบุรี  -  นครปฐม  รอบแรก 

บาสเกตบอล ชาย (ยิมเนเซียม 1)  

เวลา 11.00 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 12.00 น.            ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ 

บาสเกตบอล หญิง(ยิมเนเซียม 1)  

เวลา 09.00 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ  

เวลา 10.00 น.            ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลยบอลชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 16.00 น.            ผูชนะสาย A  - ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ 

เวลา  17.00 น.            ผูชนะสาย B  - ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลยบอลหญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 14.00 น.            ผูชนะสาย A  - ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ  

เวลา  15.00 น.            ผูชนะสาย B  - ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ  

วอลเลยบอลชายหาดชาย (สนามชายหาด) 

เวลา 08.30 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 09.30 น.           ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลยบอลชายหาดหญิง (สนามชายหาดขางกองอํานวยการ) 

เวลา 10.30 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ  

เวลา 11.30 น.            ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ  
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วันที่  20  มีนาคม  2562 (ตอ) 

 

ตะกรอทีมชุด ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 09.00 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ  

เวลา 10.00 น.            ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ  

เซปกตะกรอทีมเดี่ยว ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 14.00 น.    จอมบึง – กาญจนบุรี  รอบแรก  

เวลา 15.00 น.    เพชรบุรี – นครปฐม  รอบแรก 

เซปกตะกรอทีมเดี่ยว หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 13.00 น.    จอมบึง – กาญจนบุรี  รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

เซปกตะกรอทีมคู ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 17.00 น.    นครปฐม  -  กาญจนบุรี             รอบแรก  

เวลา 18.00 น.  เพชรบุรี   -  จอมบึง           รอบแรก  

เซปกตะกรอทีมคู หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 16.00 น.    จอมบึง   -  กาญจนบรุี             รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

ตะกรอลอดหวงสากล ชาย (ลานกีฬาหนาอาคาร สุเมธตันติเวชกุล)  

เวลา 18.00 น.    จอมบึง     รอบจัดอันดับ 

เวลา 19.00 น.  เพชรบุรี    รอบจัดอันดับ 

เวลา 20.00 น.            กาญจนบุรี   รอบจัดอันดับ 

เวลา 21.00 น.              นครปฐม                              รอบจัดอันดับ  

ตะกรอลอดหวงสากล หญิง (ลานกีฬาหนาอาคารสุเมธ  ตันติเวชกุล)   

  เวลา 18.00 น.    กาญจนบรุี   รอบจัดอันดับ  

เวลา 19.00 น.    จอมบึง     รอบจัดอันดับ 

เวลา 20.00 น.  เพชรบุรี             รอบจัดอันดับ  

เวลา 21.00 น.  นครปฐม   รอบจัดอันดับ 

แบดมินตัน ประเภทเดี่ยว ชาย (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 08.30 น.        รอบแรก  

เวลา 11.00 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 13.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

แบดมินตัน ประเภทเดี่ยว หญิง (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 08.30 น.        รอบแรก  

เวลา 11.00 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 13.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 
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วันที่  20  มีนาคม  2562  (ตอ) 

 

แบดมินตัน ประเภทคู ชาย (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 15.00 น.        รอบแรก  

เวลา 16.30 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 18.30 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

แบดมินตัน ประเภทคู หญิง (ยิมเนเซียม 2) 

เวลา 15.00 น.        รอบแรก  

เวลา 16.30 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 18.30 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิสประเภท เดี่ยวชาย (อาคารนิวัตสโมสร ตึก 25 หอง SU 504) 

เวลา 09.00 น.        รอบแรก  

เวลา 11.00 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 13.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิสประเภท เดี่ยวหญิง (อาคารนิวัตสโมสร ตึก 25 หอง SU 504) 

เวลา 09.00 น.        รอบแรก  

เวลา 11.45 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 13.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิสประเภท คูชาย (อาคารนิวัตสโมสร ตึก 25 หอง SU 504) 

เวลา 14.00 น.        รอบแรก  

เวลา 15.45 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 17.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิสประเภท คูหญิง (อาคารนิวัตสโมสร ตึก 25 หอง SU 504) 

เวลา 14.00 น.        รอบแรก  

เวลา 15.45 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 17.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

หมากฮอรส เดี่ยวชาย - เดี่ยวหญิง หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  

เวลา 09.00 น.  ทีม 1 – ทีม 2    ชิงชนะเลิศ (นับคะแนน) 

  ทีม 3 – ทีม 1    

  ทีม 2 – ทีม 3 

หมากรุก เดี่ยวชาย - เดี่ยวหญิง (หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  

เวลา 09.00 น. ทีม 1 – ทีม 2    ชิงชนะเลิศ (นับคะแนน) 

  ทีม 3 – ทีม 1 

  ทีม 2 – ทีม 3 
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วันที่  20  มีนาคม  2562  (ตอ) 

 

เปตอง บุคคลเดี่ยว ชาย (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

เวลา 09.00 น.      รอบชิงชนะเลิศ  

 

เปตอง บุคคลเดี่ยว หญิง (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

เวลา 09.00 น.      รอบชิงชนะเลิศ  

 

กรีฑา ภาคเชา   สนามจุลานนทกีฬาสถาน (สนามกลาง) 

 

รายการท่ี เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภทแขงขัน เพศ รอบแขงขัน เวลารับเหรียญ 

101 06.30 น. 07.00 น. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 08.30 น. 

102 08.00 น. 08.30 น. กระโดดไกล  ชาย ชิงชนะเลิศ 09.00 น. 

103 08.00 น. 08.30 น. ทุมน้ําหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ 09.00 น. 

104 08.00 น. 08.30 น. ขวางจักร ชาย ชิงชนะเลิศ 09.00 น. 

105 08.50 น. 09.20 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 10.30 น. 

106 09.10 น. 09.40 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 10.30 น. 

107 09.30 น. 10.00 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 10.30 น. 

108 09.40 น. 10.20 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 10.30 น. 

  

 

 

กรีฑา  ภาคบาย   สนามจุลานนทกีฬาสถาน (สนามกีฬากลาง) 

 

รายการท่ี เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภทแขงขัน เพศ รอบแขงขัน เวลารับเหรียญ 

109 13.30 น. 14.00 น. ขวางจักร ชาย ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

110 13.30 น. 14.00 น. พุงแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

111 14.00 น. 14.30 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

112 14.20 น. 14.50 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 
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วันที่ 21 มี.ค.2562 

 

ฟุตซอล  ชาย (ยิมเนเซียม 3) สนามฟุตซอล 

เวลา 19.00 น.            ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B รอบรองชนะเลิศ   

เวลา 20.00 น.            ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ   

ฟุตซอล  หญิง (ยิมเนเซียม 3)สนามฟุตซอล 

เวลา 17.00 น.    ผูชนะสาย A  -  ผูแพสาย B  รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 18.00 น.   ผูชนะสาย B  -  ผูแพสาย A รอบรองชนะเลิศ 

วอลเลยบอล  ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 17.00 น.                รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลยบอล  หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 16.00 น.                รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลยบอลชายหาด ชาย (สนามชายหาด) 

เวลา 10.00 น.                รอบชิงชนะเลิศ 

วอลเลยบอลชายหาด  หญิง (สนามชายหาด) 

เวลา 11.00 น.                รอบชิงชนะเลิศ  

เซปกตะกรอทีมชุด ชาย  (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 09.00 น.                รอบชิงชนะเลิศ 

เซปกตะกรอทีมเดี่ยว ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 14.00 น.   ผูชนะสาย A -  ผูแพสาย B  รอบรองชนะเลิศ  

เวลา 15.00 น.   ผูชนะสาย B -  ผูแพสาย A  รอบรองชนะเลิศ  

 เซปกตะกรอทีมเดี่ยว หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

เวลา 13.00 น.    นครปฐม  -   กาญจนบรุี  รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

เซปกตะกรอทีมคู ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 15.00 น.   ผูชนะสาย A -  ผูแพสาย B  รอบรองชนะเลิศ  

      เวลา 16.00 น.   ผูชนะสาย B -  ผูแพสาย A  รอบรองชนะเลิศ  

เซปกตะกรอทีมคู หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 14.00 น. นครปฐม -  กาญจนบรุี                รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

ตะกรอลอดหวงสากล ชาย (ลานกีฬาหนาอาคารสุเมธตันติเวชกุล) 

      เวลา 18.00 น.                   รอบชิงชนะเลิศ 

ตะกรอลอดหวงสากล หญิง (ลานกีฬาหนาอาคารสุเมธตันติเวชกุล) 

      เวลา 18.00 น.                  รอบชิงชนะเลิศ 
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วันที่ 21 มี.ค.2562 (ตอ) 

 

แบดมินตัน ประเภทคูผสม (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 09.00 น.                 รอบแรก  

      เวลา 11.00 น.                 รอบรองชนะเลิศ 

     เวลา 15.00 น.                          รอบชิงชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิส ประเภทคูผสม (อาคารนิวัตสโมสร ตึก 25 หอง SU 504) 

เวลา 09.00 น.        รอบแรก  

เวลา 11.00 น.        รอบรองชนะเลิศ 

เวลา 13.00 น.        รอบชิงชนะเลิศ 

หมากฮอรส คูผสม หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  

เวลา 09.00 น. ทีม 1 – ทีม 2    ชิงชนะเลิศ (นับคะแนน) 

  ทีม 3 – ทีม 1 

  ทีม 2 – ทีม 3 

หมากรุก คูผสม หองประชุม โกวิทตอวงศ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

เวลา 09.00 น. ทีม 1 – ทีม 2    ชิงชนะเลิศ (นับคะแนน) 

  ทีม 3 – ทีม 1 

  ทีม 2 – ทีม 3 

เปตองประเภทเดี่ยวมือยิง ชาย (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

     เวลา 09.00 น.               รอบชิงชนะเลิศ 

เปตองประเภทเดี่ยวมือยิง หญิง (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

     เวลา 09.00 น.               รอบชิงชนะเลิศ 

กรีฑา  ภาคเชา    สนามจุลานนทกีฬาสถาน (สนามกีฬากลาง) 

รายการท่ี เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภทแขงขัน เพศ รอบแขงขัน เวลารับเหรียญ 

201 08.00 น. 08.30 น. กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

202 08.00 น. 08.30 น. ทุมน้ําหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

203 08.30 น. 09.00 น. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

204 08.50 น. 09.20 น. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

205 09.10 น. 09.40 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 10.20 น. 

206 09.30 น. 10.00 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 10.20 น. 
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วันที่ 21 มี.ค.2562 (ตอ) 

 

กรีฑา  ภาคบาย    สนามจุลานนทกีฬาสถาน (สนามกีฬากลาง) 

รายการท่ี เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภทแขงขัน เพศ รอบแขงขัน เวลารับเหรียญ 

207 13.30 น. 14.00 น. กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

208 13.30 น. 14.00 น. พุงแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

209 14.00 น. 14.30 น. วิ่งผลัด 4X100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

210 14.20 น. 14.50 น. วิ่งผลัด 4X100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 15.00 น. 

 

 

วันที่ 22 มี.ค.2562 

 

ฟุตบอล  ชาย   (สนามกีฬาจุลานนทกีฬาสถาน) 

      เวลา 10.00 น.                                             รอบชิงชนะเลิศ   

ฟุตซอล  ชาย (ยิมเนเซียม 3) สนามฟุตซอล 

      เวลา 11.00 น.                                            รอบชิงชนะเลิศ   

ฟุตซอล  หญิง (ยิมเนเซียม 3) สนามฟุตซอล   

      เวลา 10.00 น.                                             รอบชิงชนะเลิศ   

บาสเกตบอล ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 11.00 น.                                             รอบชิงชนะเลิศ   

บาลเกตบอล หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 10.00 น.                                             รอบชิงชนะเลิศ   

เซปกตะกรอทีมเดี่ยว ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 12.00 น.                                     รอบชิงชนะเลิศ 

เซปกตะกรอทีมเดี่ยว หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 11.00 น.                                     รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

เซปกตะกรอทีมคู ชาย (ยิมเนเซียม 1) 

      เวลา 10.00 น.                                     รอบชิงชนะเลิศ 

เซปกตะกรอทีมคู หญิง (ยิมเนเซียม 1) 

           เวลา 09.00 น.   จอมบึง – นครปฐม   รอบชิงชนะเลิศ (พบกันหมด) 

เปตองทีม 3 คน ชาย (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

       เวลา 09.00 น.                                   รอบชิงชนะเลิศ 
เปตองทีม 3 คน หญิง (สนามเปตองขางกองอํานวยการ) 

      เวลา 09.00 น.                                   รอบชิงชนะเลิศ 
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การแขงขันกรีฑา  ภาคเชา     สนามกีฬาจุลานนทกีฬาสถาน  (สนามกีฬากลาง) 

รายการท่ี เวลารายงานตัว เวลาแขงขัน ประเภทแขงขัน เพศ รอบแขงขัน เวลารับเหรียญ 

301 08.00 น. 07.30 น. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 08.40 น. 

302 08.00 น. 08.00 น. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 08.40 น. 

303 08.30 น. 09.00 น. วิ่งผลัด 4X400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

304 08.50 น. 09.20 น. วิ่งผลัด 4X400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 09.30 น. 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพทผูรับผิดชอบงานดานตางๆ   

การแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ  ครั้งท่ี 41 

ฝายประสานงานท่ัวไป 

1. ผศ. ดร. กฤตชน  วงศรัตน         รองอธิการบดี       093-6359289 

2. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ         ผอ. กองพัฒนฯ     087-7688867 

กองพัฒนานักศึกษา 

1. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ                                087-7688867 

2. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร                                086-1625596 

ศูนยสงเสริมกีฬาฯ (ฝายเทคนิคกีฬา) 

1. รศ. ยศ  ธีระเดชพงศ                                       098-2614561 

2. นายอํานาจ  อนันพิทักษ                                   086-3222802 

3. นายณัณณฒิพัฒณ  ขําเขียว                               063-2024061 

4. นายชาตรี  ศรีจันทร                                        084-5710936    

5. นางสาวสุภารัตน  เจือจาน                                 086-1658205 

ฝายความปลอดภัย และจราจร 

1. ผศ. วิเชียร  เข็มเงิน                 รองอธิการบดี       081-7351914  

2. รศ. ยศ  ธีระเดชพงศ                                       098-2614561 

3. นายสะอาด  เข็มสีดา                ผอ. สนอ.           081-8528840              

4. น.ส. สุนันทา  รักษาราษฎร                                086-5054010 

5. นายปราการ (หัวหนา รปภ.)                               081-7261968        

6. นายบรรพต  (หัวหนา รปภ.)                               080-9307017 
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ฝายอาคาร สถานท่ี 

         1. ผศ. นรีนารถ  ศรีวรนารถ            รองอธิการบดี      062-9262355 

         2. นายสะอาด  เข็มสีดา                                        081-8528840 

         3. นางภควัน  จันทนเสวี                                       081-4342322 

ฝายพยาบาลและสวัสดิการ 

1. ผศ. นรีนารถ  ศรีวรนารถ                                 062-9262355 

2. นางสาวประภัสสร  อินทราพงษ                          081-5336482 

 

ฝายประชาสัมพันธ 

1. อ. เมธาวิน  สาระยาน                ผูชวย อธก.       082-8177995 

2. นางอัญธิกา  ถาวรเวช                                     089-0000667 

ฝายประมวลผล 

1. อ.ดร.ทัดทอง  พราหมณี             ผูชวย อธก.        086-6233357 

2. นายเชฐ  ศรีแยม                                            081-4349088 

ฝายเชิญเหรียญ 

1. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ                                 087-7688867 

2. นางสาวธิดา  สุกสี                                           086-3223361 

ฝายกองเชียร 

1. ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม            คณบดี ฯ             086-3222642 

2. อ.กฤษฎา  สุริยวงค                                         089-5096060 

ฝายประกวด SMART  PCNK                                                           

        1. ดร. โสภาพร  กล่ําสกุล                                       086-7507119  

        2.นางสาวชุติมา  บุญโพธิ์                                        0917230468 

ฝายจัดการแขงขัน  

1) ฟุตบอล - ฟุตซอล  (สนามกลาง - ยิม 3) 

         1.1 ผศ. ประกาศ  ชมพูทอง                                 086-1287725 

         1.2 นายนเรนทร  อมรจุติ                                    081-9865211 

      2)  บาสเกตบอล  (ยิม 1) 

          2.1 ผศ. ดร. ปญญา  ทองนิล           คณบดีฯ           081-1948686 

          2.2 อ. กุศล  ชวงบุญศรี                                      062-6814918  

      3)  วอลเลยบอล  วอลเลยบอลชายหาด (ยิม 1  สนามชายหาด) 

           3.1 ผศ. นรีนารถ  ศรีวรนารถ                              062-9262355              

           3.2 นางสาวสภุารัตน  เจือจาน                             086-1658205 
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4) เซปกตะกรอ (ยิม 1) 

 4.1 ผศ.ดร.ปรัชญา  มุกดา                               087-9597828 

              4.2 นายชาตรี  ศรีจันทร                                 086-1658205 

      5) ตะกรอลอดหวง (ลานอเนกประสงค) 

              5.1 รศ. ยศ  ธีระเดชพงศ                                098-2614561 

              5.2 อ.สิทธิชัย  เพ่ิมสิน                                   088-8605999 

       6)  เปตอง (สนามขางกองอํานวยการ) 

              6.1 อ.บุญทิพย  แปนทอง                               088-6154883 

              6.2 นายพิพัฒน  อินทรเจริญ                           098-8286749 

       7)  เทเบิลเทนนิส (อาคาร 25  หอง 504) 

             7.1 ผศ.พิศิษย  บุญรอด                                  085-1969672 

             7.2 อ.คมชนัญ  โวหาร                                    081-4440564 

        8)  แบดมินตัน  (ยิม 2) 

              8.1 ผศ.ดร. กฤตชน  วงศรัตน                          093-6359289 

              8.2 นายอาทิตย  จันทรแจมใส                         095-7722177  

              9) หมากกระดาน (อาคารอเนกประสงค) 

              9.1 รศ. ยศ  ธีระเดชพงศ                                098-2614561 

              9.2 อ. สิทธิชัย  เพ่ิมสิน                                  088-8605999 

      10) กรีฑา (สนามกลาง) 

            10.1 รศ. ยศ  ธีระเดชพงศ                                098-2614561 

            10.2 นายณัณณฒิพัฒณ  ขําเขียว                        063-2024061 

      11)  E- Sport  (คณะคอมฯ ใหม) 

            11.1 อ. กรกต  เจรญิผล                                   081-8528301 

            11.2 อ. เกรียงไกร  จริยะปญญา                         086-5993526  

 

คณะกรรมการฝายกํากับดูแลและประสานงานอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบัอาคารที่พักนักกีฬา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  (พักอาคาร 1 คณะมนุษยเกา) 

1) ผศ. รพีพรรณ  เทียมเดช (คณบดีคณะมนุษย                  081-8567806 

2) นางกชพรรณ  ลภัโนปกรณ (เลขาฯคณะมนุษย)      083-9744434 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (พักอาคาร 3 และอาคาร 7 ) 

1.  นายสะอาด  เข็มสีดา  (ผอ.สํานักงานอธิการบดี)      081-8528840 

2.  ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)      081-7540495 

3.  นางภควัน  จันทนเสวี (ผอ.กองกลาง)      081-4342322 

4.  นางสมพร  พิริยะสุขถาวร (เลขาฯคณะวิทยาศาสตร)      081-9864694   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (พักโรงเรียนสาธิต และอาคารคณะวิศวกรรมฯ ) 

1.  ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์ (คณบดีคณะวิศวกรรม)      080-2500174 

2.  ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต (ผอ.รร.สาธิต)      086-3188679 

3.  นางดจุดาว  แกวพิจิตร (เลขาฯคณะวิศวกรรม)      081-9426192 

4. นางไพรินทร  ออนแสง (เลขาฯรร.สาธิต)      093-3575778 

 

 

 

 

สําหรับดูผลการแขงขัน 

ทักษะวิชาการและการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. “ตาลโตนดเกมส คร้ังท่ี 41 
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