ตารางการแข่ งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่ วง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่ างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 28 มีนาคม 2562 ณ สนามตะกร้ อลอดห่ วง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันแข่ งขัน
18/3/2562

19/3/2562

20/3/2562

เวลา
17:00-17:30

คู่ที่ ประเภท
1 สากลหญิง

รอบ

17:40-18:30

2

มือใหม่

18:40-19:20

3

มือใหม่

19:30–20:10

4

มือใหม่

20:20-21:00

5

มือใหม่

17:00-17:40

6

มือใหม่

แรก

17:50-18:40

7

มือใหม่

แรก

18:50-19:30

8

มือใหม่

แรก

19:40-20:10

9

สากลหญิง

แรก

20:20-21:00

10

มือใหม่

แรก

17:00-17:30

11 สากลหญิง

แรก

17:40-18:10

12 สากลหญิง

แรก

18:20-18:50

13 สากลหญิง

แรก

20:00-20:40

14

มือใหม่

แรก

20:50-21:30

15

มือใหม่

แรก

แรก
แรก
แรก
แรก
แรก

คณะ/สถาบัน

คณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ
สัตวแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สํานักงานอธิ การบดี
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะศิลปศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทีม 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะวิทยาศาสตร์

คะแนน

21/3/2562

22/3/2562

25/3/2562

26/3/2562

17:00-17:30

16 สากลหญิง

แรก

17:40-18:20

17

ทัว่ ไป

แรก

18:30-19:10

18

ทัวไป

แรก

19:20-20:00

19

ทัว่ ไป

แรก

20:10-20:50

20

ทัว่ ไป

แรก

17:00-17:40

21

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

17:50-18:30

22

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

18:40-19:00

23

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

19:10-1950

24

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

20:20-21:00

25

ทัว่ ไป

แรก

17:00-17:30

26 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

17:40-18:10

27 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

18:20-19:00

28

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

19:10-19:50

29

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

20:20-21:00

30

ทัว่ ไป

ชิงชนะเลิศ

17:00-17:30

31 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

17:40-18:10

32 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

18:20-19:00

33

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

19:10-19:50

34

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทีม 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทีม 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทีม 2
ลําดับที่ 10...................................................................
ลําดับที่ 9......................................................................
ลําดับที่ 8......................................................................
ลําดับที่ 7......................................................................
ลําดับที่ 5......................................................................
ลําดับที่ 6......................................................................
ลําดับที่ 5......................................................................
ลําดับที่ 6......................................................................
ลําดับที่ 5......................................................................
ลําดับที่ 5......................................................................
ลําดับที่ 4......................................................................
ลําดับที่ 3......................................................................
ลําดับที่ 4......................................................................
ลําดับที่ 3......................................................................

27/3/2562

วันแข่ งขัน
28/3/2562

•

20:20-21:00

35

17:00-17:30

36 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

17:40-18:10

37

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

18:20-19:00

38

ทัว่ ไป

ชิงชนะเลิศ

19:10-19:50

39

ทัว่ ไป

ชิงชนะเลิศ

เวลา
17:00-17:30

คู่ที่ ประเภท
40 สากลหญิง

ชิงชนะเลิศ

17:40-18:20

41

มือใหม่

ชิงชนะเลิศ

18:30-19:10

42

ทัว่ ไป

ชิงชนะเลิศ

ทัว่ ไป

ชิงชนะเลิศ

รอบ

ลําดับที่ 4......................................................................
ลําดับที่ 2......................................................................
ลําดับที่ 2......................................................................
ลําดับที่ 3......................................................................
ลําดับที่ 2......................................................................
ณ.สนามชั่ วคราวอาคารเรื อนไทย คณะวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

คะแนน

ลําดับที่ 1......................................................................
ลําดับที่ 1......................................................................
ลําดับที่ 1......................................................................

ชิงชนะเลิศวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ.สนามชัว่ คราวอาคารเรื อนไทย คณะวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย *

คณะ/สถาบันที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่ วง “ มหิ ดลเกมส์ ”
ลําดับ
ประเภทมือใหม่
ที่
1 สํานักงานอธิ การบดี
2 คณะเทคนิคการแพทย์
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเวชศาตร์ เขตร้อน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 ทีม

ประเภทสากลหญิง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลทีม 1
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลทีม 2
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยราชสุ ดา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี

6 ทีม

ประเภททัว่ ไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีทีม 1
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีทีม 2
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 ทีม

