
สรุปผลการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔๐  

“ พลบดีเกมส ์” 

10-19 มกราคม  2556 ณ สถาบันการพลศกึษา จังหวัดชลบุรี    
 

กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย รอบคัดเลือก พวกที่ 2 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายณัฐพงษ์  แก้วก่อง  เข้าเป็นล าดับที่ 4  สถิต ิ00.00.16.56 วินาที  

         

       กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย รอบชงิชนะเลิศ  

ล าดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สถิต ิ 00.00.14.39 วินาท ี เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา              สถิติ 00.00.14.96 วินาที   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา               สถิต ิ 00.00.15.09 วินาที   เหรียญทองแดง 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายณัฐพงษ์  แก้วก่อง  เข้าเป็นล าดับที่ 8 สถิติ 00.00.16.87 วินาท ี

 

     กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย รอบคัดเลือก พวกที่ 1 

ล าดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  สถิต ิ 00.00.52.73 วินาท ี เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์            สถิติ  00.00.54.07 วินาที  เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             สถิติ  00.00.54.58 วินาที  เหรียญทองแดง 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายณัฐพงษ์  แก้วก่อง      สถิติ 00.01.05.43 นาที  

 

     กรีฑา วิ่ง 400 เมตรชาย รอบคัดเลือก 

ล าดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา   สถิต ิ 00.00.47.56. วินาท ี เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สถิต ิ 00.00.48.34 วินาที   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          สถิต ิ 00.00.48.78 วินาที   เหรียญทองแดง 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายนิรันดร์  สุวรรณรัตน ์  สถิต ิ 00.00.56.75 วินาท ี

 

                                       กรีฑา  วิ่ง 1,500 เมตรชาย  รอบชิงชนะเลิศ 

ล าดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ีสถิติ  00.04.03.28 นาท ี เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ สถิต ิ 00.04.05.99 นาที  เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา   สถิติ  00.04.07.32 นาที  เหรียญทองแดง 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายตะวัน  คุณบุราณ เข้าล าดับที่ 11  สถิต ิ00.04.43.83 นาที          



   เทนนิส ประเภทบุคคลเดี่ยวมือ 1 รอบแรก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผล มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ 2-0 เซต 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 1.นางสาวนริศรา  งิ้วสีดา 

 

เทนนิส ประเภทบุคคลเดี่ยวมือ 2 รอบสอง (รอบแรกชนะผ่าน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผล มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ 2-0 เซต 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นางสาวจริัชยา  งิ้วสีดา 

 

เทนนิส บุคคลคู่ รอบแรก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะ 2-0 เซต 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นางสาวนริศรา  งิ้วสีดา  2.นางสาวจริัชยา  งิ้วสีดา 

 

ยูโด หญิง รุ่นซุปเปอร์เฮฟวี่เวท น้ าหนักมากว่า 78 กก. รอบแรก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ผล มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 1.นางสาวกฤตยิา  พันธ์แก้ว 

 

คาราเต้-โด ชาย รุ่น น้ าหนักไม่เกนิ 75 กก. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชนะ  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นายสมฤทธิ์  ทศรักษา 

 

คาราเต้-โด ท่าร าบุคคล หญงิ  

รอบแรก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชนะ 3-2 

รอบสอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ 5-0 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวสินีนาถ  บุตรศรีผา   

 



คาราเต้-โด หญงิ รุ่น น้ าหนักไม่เกนิ 68กก. รอบที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 

ผล มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญชนะ 2 : 1 คะแนน 

ล าดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ   เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เหรียญทองแดง  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวสินีนาถ  บุตรศรีผา 

 

เปตอง ทีม 2 คน ชายคู่   

รอบแรก 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย ์

ผล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ชนะ 11 : 3 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยเชียงราย 

ผล มหาวิทยาลัยเชียงราย ชนะ 11 : 7 คะแนน 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 

1.นายวีรชน  พรหมสุรินทร ์  2.นายอนุวัฒน์  พันธิราช 

เปตอง (ทีม 2 คน หญงิ 1)  

รอบแรก 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชนครินทร ์

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 8 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 7 คะแนน 

รอบสอง 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 5 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ชนะ 11 : 7 คะแนน 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 8 คะแนน 

   รอบสาม 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ 11 : 6 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ผล มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ชนะ 11 : 5 คะแนน 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 

1.นางสาวอสอฤดี  ผดุงกจิ   2.นางสาว แคทลียา  เถื่อนฮาวลา 



 

เปตอง (ทีม 2 คน หญงิ  2)  

รอบแรก 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ วิทยาลัยราชพฤกษ ์

ผล วิทยาลัยราชพฤกษ์ ชนะ 11 : 9 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย ์

ผล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชนะ 11 : 0 คะแนน 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก ่

1.นางสาวสุนิสา  พานพินิจ   2.นางสาว จิราพร  เฉิดจ ารัส 

 

เปตอง (บุคคลเดี่ยวมือ1 หญงิ)  

รอบแรก 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชสีมา 

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 8 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 9 คะแนน 

  รอบสอง 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

ผล มหาวิทยาลัยศรปีทุม ชนะ 11 : 7 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยสยาม 

ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ชนะ 11 : 9 คะแนน 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

ผล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีชนะ 11 : 8 คะแนน 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวอสอฤดี  ผดุงกจิ 

 

เปตอง (ทีม 3 คน หญงิ)  

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

ผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชนะ 11 : 8 คะแนน 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ 11 : 7 คะแนน 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก ่

1.นางสาวอสอฤดี  ผดุงกจิ   2.นางสาวแคทลียา  เถื่อนฮาวลา 

3.นางสาวสุนิสา  พานพินิจ    4.นางสาว จิราพร  เฉิดจ ารัส 

  

 
 
 



 
ลีลาศ ประเภท ลาตินอเมริกัน Class E (Juvenior I) 
 รอบแรก 

ล าดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์ เหรียญทองแดง  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายศักดิ์ระพี  ศรีหาตา    2.นางสาวลีลาวดี  เชื้อดวงผุย     

 

ลีลาศ ประเภท ลาตินอเมริกัน Class D (Junior I) 
 รอบสอง 

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายรัตนพ  หนองสูง   2.นางสาวทิพย์ประภา  สมคะเน คู่ที่ 1 ได้ล าดับที่ 12  

1.นายนฤดล  วาดเมือง   2.นางสาวรัตตภิรณ์  ลีนาลาด    คู่ที่ 2 ได้ล าดับที่ 13 

   รอบรองชนะเลิศ 
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายรัตนพ  หนองสูง   2.นางสาวทิพย์ประภา  สมคะเน คู่ที่ 1 ได้ล าดับที่ 9  

1.นายนฤดล  วาดเมือง   2.นางสาวรัตตภิรณ์  ลีนาลาด    คู่ที่ 2 ได้ล าดับที่ 10  

ล าดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์ เหรียญทองแดง  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายรัตนพ  หนองสูง   2.นางสาวทิพย์ประภา  สมคะเน คู่ที่ 1 ได้ล าดับที่ 9  

3.นายนฤดล  วาดเมือง   4.นางสาวรัตตภิรณ์  ลีนาลาด    คู่ที่ 2 ได้ล าดับที่ 10 

 

ลีลาศ ประเภท ลาตินอเมริกัน Class E (Juvenile )  
รอบแรก  

ล าดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา   เหรียญเงิน 

ล าดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์ เหรียญทองแดง  

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1.นายนฤดล  วาดเมือง   2.นางสาวนัตตภิรณ์  ลีนาลาด     

 

      

 
 


