
ตารางการแข่งขัน 
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  ครั้งท่ี 7 “มุกดาหารเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 

 
 

1. ฟุตบอล ชาย 
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา สนาม 

1. คู่ท่ี 1 เหนือ VS กลาง 11 ก.พ. 63 09.00-10.30 น.  
สนาม กีฬากลาง 

 
2. คู่ท่ี 2 อีสาน VS ใต ้ 11 ก.พ. 63 13.00-14.30 น. 
3. รอบชิงที่ 3  คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 12 ก.พ. 63 09.00-10.30 น. 

4. รอบชิงชนะเลิศ คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 12 ก.พ. 63 13.00-14.30 น. 

       ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 
2. ฟุตซอล ชาย 

คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 
1. รอบแรก อีสาน VS ใต ้ 11 ก.พ. 63 08.30-09.30 น. 

สนามฟุตซอล 
สนามกีฬากลาง 

2. รอบแรก เหนือ VS กลาง 11 ก.พ. 63 09..30-10.30 น. 
3. รอบชิงที่ 3  คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 12 ก.พ. 63 13.00-14.00 น. 
4. รอบชิงชนะเลิศ คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 12 ก.พ. 63 14..00-15.00 น. 

 ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **  

3. วอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง 
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา สนาม 
1. รอบแรกทีมชาย อีสาน VS เหนือ 11 ก.พ. 63 09.00-10.00 น. 

โรงยิม 
 สนามกีฬา

กลาง 

2. รอบแรกทีมชาย กลาง VS ใต้ 11 ก.พ. 63 10.15-11.15 น. 
3. รอบแรกทีมหญิง ใต ้VS เหนือ 11 ก.พ. 63 13.00-14.00 น. 
4. รอบแรกทีมหญิง อีสาน VS กลาง 11 ก.พ. 63 14.15-15.15 น. 
5. รอบชิง ที่ 3 ทีมชาย คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 12 ก.พ. 63 09.00-10.00 น. 
6. รอบชิง ที่ 3 ทีมหญิง  คู่แพ้ ที่ 3 VS คู่แพ้ ที่ 4 12 ก.พ. 63 10.15-11.15 น. 
7. รอบชิงชนะเลิศทีมชาย คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 12 ก.พ. 63 13.00-14.00 น. 
8. รอบชิงชนะเลิศทีมหญิง คู่ชนะ ที่ 3 VS คู่ชนะ ที่ 4 12 ก.พ. 63 14.15-15.15 น. 

       ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 



4. เซปักตะกร้อ  
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 

1. รอบแรก อีสาน VS เหนือ 11 ก.พ. 63 08.30-10.00 น. 
โรงยิม 

 สนามกีฬากลาง 
 

2. รอบแรก กลาง VS ใต้ 11 ก.พ. 63 10.00-11.30 น. 
3. รอบชิงที่ 3  คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 12 ก.พ. 63 08.30-10.00 น. 
4.. รอบชิงชนะเลิศ คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 12 ก.พ. 63 10..00-11.30 น. 

 ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **  

5. แชร์บอล หญิง 
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 

1. รอบแรก เหนือ VS กลาง 11 ก.พ. 63 08.30-10.00 น. 
โรงยิม 

สนามกีฬากลาง 
2. รอบแรก อีสาน VS ใต ้ 11 ก.พ. 63 10.00-11.30 น. 
3. รอบชิงที่ 3  คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 12 ก.พ. 63 08.30-10.00 น. 
4. รอบชิงชนะเลิศ คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 12 ก.พ. 63 10.00-11.30 น. 

 ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **  

6. เปตอง  
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 

1. รอบแรกชายเดี่ยว เหนือ VS ใต้ 

 11 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
11 ก.พ.63 

08.30 น  
เป็นต้นไป 

 
 
 
 

08.30 น. 
เป็นต้นไป 

สนามเปตอง 
 
 
 
 
 

สนามเปตอง 

2. รอบแรกชายเดี่ยว อีสาน VS กลาง 
3. รอบแรกหญิงเดี่ยว กลาง VS ใต้ 
4. รอบแรกหญิงเดี่ยว อีสาน VS เหนือ 
5. รอบแรกทีมชาย เหนือ VS ใต้ 
6. รอบแรกทีมชาย อีสาน VS กลาง 
7. รอบแรกทีมหญิง เหนือ VS ใต้ 
8. รอบแรกทีมหญิง อีสาน VS กลาง 
9. รอบแรกคู่ผสม เหนือVS ใต้ 
10. รอบแรกคู่ผสม อีสาน VS กลาง 
11. รอบชิงที่ 3 ชายเดี่ยว คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 

 
12 ก.พ. 63 

 
 

08.30 น  
เป็นต้นไป 

สนามเปตอง 
สนามกีฬากลาง 

 

12. รอบชิงที่ 3 หญิงเดี่ยว คู่แพ้ ที่ 3 VS คู่แพ้ ที่ 4 
13. รอบชิงที่3 ทีมชาย คู่แพ้ ที่ 5 VS คู่แพ้ ที่ 6 

14. รอบชิงที่3 ทีมหญิง คู่แพ้ ที่ 7 VS คู่แพ้ ที่ 8 

15. รอบชิงที่ 3 คู่ผสม  คู่แพ้ ที่ 9  VS คู่แพ้ ที่ 10 



16. รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 
17. รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยว คู่ชนะ ที่ 3 VS คู่ชนะ ที่ 4 
18. รอบชิงชนะเลิศทีมชาย คู่ชนะ ที่ 5 VS คู่ชนะ ที่ 6 

19. รอบชิงชนะเลิศทีมหญิง คู่ชนะ ที่ 7 VS คู่ชนะ ที่ 8 

20. รอบชิงชนะเลิศคู่ผสม คู่ชนะ ที่ 9 VS คู่ชนะ ที่ 10 
 ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **  
 ** ให้นักกีฬา น าอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ** 

7. กีฬาพื้นบ้าน 
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 
1. วิ่งผลัดกระสอบ วิทยาลัยชุมชน20แห่ง 

13 ก.พ. 63 

 
08.30 น.           
เป็นต้นไป           

หญิง 2 คน / ชาย 2 คน 
2. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิทยาลัยชุมชน20แห่ง หญิง 2 คน / ชาย 2 คน 
3.  กินวิบาก ชายหรือหญิง 1 คน วิทยาลัยชุมชน20แห่ง 
4. ชักเย่อ ทีม 15 คน รวมภาค ช 5 คน /ญ 10 คน 

        ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 

7.1. ชักเย่อ 
คู่ท่ี รอบแรก ทีมคู่แข่ง วัน/เดือน/ปี เวลา สนาม 

1. คู่ท่ี 1 เหนือ VS ใต้ 13 ก.พ. 63  
10.30 เป็นต้นไป 

 
 

 
สนาม วชช.
มุกดาหาร 

 

 

2. คู่ท่ี 2 อีสาน VS กลาง 13 ก.พ. 63 
3. รอบชิงที่ 3  คู่แพ้ ที่ 1  VS คู่แพ้ ที่ 2 13 ก.พ. 63 
4.. รอบชิงชนะเลิศ คู่ชนะ ที่ 1 VS คู่ชนะ ที่ 2 13 ก.พ. 63 

  ** เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 


