
 

 

     ตารางการนับคะแนนรวมแต่ละชนิดกีฬา   กฬีาจตุรมิตร ครั้งที่  13  “หนองหญ้าไซ เกมส”์ 

วันอาทิตย์ที่ 10  กุมภาพันธ์  2556      ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

ที่ ชนิดกีฬา ประเภท 
ชนะเลิศ 

5 คะแนน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

3 คะแนน 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 

2 คะแนน 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 

1 คะแนน 

1 ฟุตบอล  คณาจารย์  ชาย ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร 

2 ฟุตบอล  นิสิต นักศึกษา ชาย ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล 

3 ฟุตซอล  นิสิต นักศึกษา ชาย ม.นครพนม ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ ม.เกษตร 

4 ฟุตซอล  นิสิต นักศึกษา หญิง ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

5 วอลเลย์บอล  นิสิต นักศึกษา ชาย ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร-ม.ราชมงคล - 

6 วอลเลย์บอล นสิติ นักศึกษา หญิง ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

7 วอลเลย์บอล คณาจารย์ ผสม ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล ม.เกษตร-ม.นครพนม - 

8 เซปักตะกร้อ ทมีเดี่ยว ชาย ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล 

9 เซปักตะกร้อ ทมีเดี่ยว หญิง ม.เกษตร ม.นครพนม ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล 

10 บาสเกตบอล นสิติ นักศึกษา ชาย ม.นครพนม ม.ราชมงคล ม.เกษตร ม.ราชภัฏ 

11 บาสเกตบอล นสิติ นักศึกษา หญิง ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

12 เปตอง  คู่ผสม นิสิต คู่ผสม ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ ม.เกษตร ม.นครพนม 

13 เปตองทีม  3  คน  นสิติ ชาย ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ ม.เกษตร ม.นครพนม 

14 เปตองทีม  3  คน  นสิติ หญิง ม.ราชภัฏ ม.เกษตร ม.ราชมงคล ม.นครพนม 

15 เปตอง  คู่ผสม คณาจารย์  คู่ผสม ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.ราชมงคล 

16 เปตองทีม  3 คน คณาจารย์  ชาย ม.ราชภัฏ ม.เกษตร ม.นครพนม ม.ราชมงคล 

17 เปตองทีม  3 คน คณาจารย์  หญิง ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล 

18 แบดมินตัน คณาจารย์ คู่ผสม ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

19 แบดมินตัน คณาจารย์ คู่ชาย ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.ราชมงคล 

20 แบดมินตัน คณาจารย์ คู่หญิง ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.ราชมงคล ม.เกษตร 

21 แบดมินตัน  นิสิต นักศึกษา คู่ชาย ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

22 แบดมินตัน  นิสิต นักศึกษา คู่หญิง ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

23 แบดมินตัน  นิสิต นักศึกษา คู่ผสม ม.ราชภัฏ ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล 

24 แชรบ์อล  คณาจารย์ หญิง ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล ม.เกษตร ม.นครพนม 

25 เทนนิส  คณาจารย์ คู่ชาย ม.นครพนม ม.เกษตร ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ 

26 เทนนิส  คณาจารย์ คู่หญิง ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล ม.เกษตร ม.นครพนม 

27 เทนนิส คณาจารย์ คู่ผสม ม.นครพนม ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ ม.เกษตร 

28 เทนนิส  นิสิต นักศึกษา คู่ชาย  ม.ราชมงคล ม.เกษตร ม.ราชภัฏ ม.นครพนม 

29 เทนนิส นิสิต นักศึกษา คู่หญิง ม.ราชมงคล ม.ราชภัฏ - ม.นคร-ม.เกษตร 

30 เทนนิส นิสิต นักศึกษา คู่ผสม ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล - ม.นคร-ม.เกษตร 
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ผลการรวมทั้ง  กีฬารวม 

กีฬาจตุรมิตร  คร้ังท่ี  13  “ หนองหญ้าไซ เกมส์ ” 

10  กุมภาพันธ์  2556       ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ 

 

รองชนะเลิศ 

อันดับ  1  

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

รวมคะแนน 

 5 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน  

ม.ราชภัฏ 15 6 7 2 109 

ม.เกษตร 3 7 14 6 70 

ม.ราชมงคล 5 7 4 14 68 

ม.นครพนม 7 10 5 8 83 

 

 

วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2556   เวลา  19.25  น. 
 


