
 

สรุปผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 42 “ นนทรีเกมส ” 

ระหวางวันที่ 15-24 มกราคม  2558  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม    

 

เทควันโด ชาย/หญงิ 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นางสาวจติตพร  ศรปีระทุมวงศ เทควันโด รุน มากกวา 53 กก. แตไมเกนิ 57 กก. 

2.นางสาวสนินีาถ  บุตรศรผีา  เทควันโด รุน มากกวา 57 กก. แตไมเกนิ 62 กก. 

3.นายสมฤทธ์ิ  ทศรักษา เทควันโด รุน มากกวา68 กก. แตไมเกนิ 74 กก. 

4.นายภูวดล  แวงดสีอน เทควันโด รุน มากกวา 63 กก. แตไมเกนิ 68 กก. 

หมายเหตุ นักกฬีาทั้ง 4 คน ไมผานคุณสมบัต ิสาย 

 

เทนนสิ 

เทนนสิ ประเภทบุคคลเดี่ยวมอื 1 รอบแรก 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ผล มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรชนะ 2-0 เซต 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 1.นางสาวนรศิรา  ง้ิวสดีา 

 

เทนนสิ ประเภทบุคคลเดี่ยวมอื 2 รอบสอง (รอบแรกชนะผาน) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

ผล มหาวทิยาลัยหอการคาไทย ชนะ 2-0 เซต 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 1.นางสาวระวพีร  พลราชม 

 

เทนนสิ บุคคลคู รอบแรก 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร พบ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ผล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ชนะ 2-0 เซต 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นางสาวนรศิรา  ง้ิวสดีา  2.นางสาวระวพีร  พลราชม 

 

กรฑีา         

กรฑีา วิ่ง 200 เมตรชาย รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 สถาบันการพลศกึษา   สถิต ิ 00.00.21.44 วนิาที  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิลัยกรุงเทพธนบุร ี  สถิต ิ  00.00.21.53 วนิาท ี  เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยสยาม               สถิต ิ 00.00.21.88 วนิาท ี  เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายณัฐพงษ  แกวกอง  เขาเปนลําดับที่ 2  รอบคัดเลอืก พวกที่ 7        สถิต ิ00.00.23.68 วนิาที   

เขาเปนลําดับที่ 8  รอบรองชนะเลศิ พวกที่ 3   สถิต ิ00.00.25.05 วนิาที   



 

 

 กรฑีา วิ่งขามรั้ว 400 เมตรชาย รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี  สถิต ิ  00.00.47.38 วนิาที   เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยสยาม              สถิต ิ 00.00.47.48 วนิาท ี  เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร             สถิต ิ 00.00.48.53 วนิาท ี เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายฤทธิไกร  คิอนิธิ   เขาเปนลําดับที่ 2    รอบคัดเลอืก พวกที่ 1 สถิต ิ00.00.57.71 นาที  

 

กรฑีา วิ่งขามรั้ว 800 เมตรหญงิ รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี สถิต ิ 00.02.17.91 วนิาที   เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีสถิต ิ 00.02.19.93 วนิาท ี  เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยหาดใหญ              สถิต ิ 00.02.22.10 วนิาท ี เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นางสาวเสาวลักษณ  นามเสาว เขาเปนลําดับที่ 4  รอบคัดเลอืก พวกที่ 2 สถิต ิ00.02.40.27 นาที  

          เขาเปนลําดับที่ 12 รอบคัดเลอืก  สถิต ิ00.02.37.73 นาที  

 

กรฑีา  วิ่ง 1,500 เมตรหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยหาดใหญ   สถิต ิ 00.04.45.60 นาที  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีสถิต ิ 00.04.48.63 นาท ี เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยหาดใหญ   สถิต ิ 00.04.52.92 นาท ี เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นางสาวเสาวลักษณ  นามเสาว เขาลําดับที่ 14 สถิต ิ00.05.47.96 นาที    

 

กรฑีา  วิ่ง ขามรั้ว 110 เมตรชาย  รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยสยาม   สถิต ิ 00.00.14.82 นาที  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 สถาบันการพลศกึษา   สถิต ิ 00.00.15.01 นาท ี เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 สถาบันการพลศกึษา   สถิต ิ 00.00.15.08 นาท ี เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายฤทธิไกร  คิอนิธิ            เขาเปนลําดับที่ 5  รอบคัดเลอืก พวกที่ 3 สถิต ิ00.00.16.80 นาที   

2.นายณัฐพงษ  แกวกอง             เขาเปนลําดับที่ 3  รอบคัดเลอืก พวกที่ 2 สถิต ิ00.00.17.81 นาที  

กรฑีา  กระโดดไกลชาย  รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาขอนแกน   สถิต ิ 00.00.14.82 นาที  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ  สถิต ิ 00.00.15.01 นาท ี เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยหอการคาไทย  สถิต ิ 00.00.15.08 นาท ี เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายฤทธิไกร  คิอนิธิ               รอบคัดเลอืก สถิต ิไมมสีถิติ   

 

 



กรฑีา  ทศกรฑีา  รอบชงิชนะเลศิ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยสยาม   คะแนนรวม                5 ,874 คะแนน  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยรังสติ   คะแนนรวม                5 ,754 คะแนน  เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร  คะแนนรวม                5,294 คะแนน  เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายฤทธิไกร  คิอนิธิ               คะแนนรวม                5 ,022 คะแนน  ไดลําดับที่ 5    

รายการ ที่ 1 ทศกรฑีา วิ่ง 100 เมตร  สถิต ิ00.00.11.83 นาที        685 คะแนน  

รายการ ที่ 2 ทศกรฑีา กระโดดไกล   สถิต ิ6.16 เมตร    621 คะแนน  

รายการ ที่ 3 ทศกรฑีา ทุมนํ้าหนัก  สถิต ิ6.66 เมตร    287 คะแนน  

รายการ ที่ 4 ทศกรฑีา กระโดดสูง  สถิต ิ1.65 เมตร     528 คะแนน 

รายการ ที่ 5 ทศกรฑีา วิ่ง 400 เมตร  สถิต ิ00.00.51.84 วนิาที   732 คะแนน  

รายการ ที่ 6 ทศกรฑีา วิ่งขามรั้ว 100 เมตร  สถิต ิ00.00.16.40 วนิาที  688 คะแนน  

รายการ ที่ 7 ทศกรฑีา ขวางจักร  สถิต ิ16.51 เมตร     207 คะแนน  

รายการ ที่ 8 ทศกรฑีา กระโดดคํ้า  สถิต ิ2.4 เมตร     220 คะแนน  

รายการ ที่ 9 ทศกรฑีา พุงแหลน  สถิต ิ39.42 เมตร     434 คะแนน  

รายการ ที่ 10 ทศกรฑีา วิ่ง 1,500 เมตร  สถิต ิ00.04.49.75 นาที   620 คะแนน  

 

ลีลาศ 

 

ลีลาศ ประเภท Standard Class E-Single Dance (Tango) รอบชิงชนะเลิศ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ   เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายศวิเทพ  มาภา   2.นางสาวนุชบา  คนซื่อ  เขารอบรองชนะเลศิ 12 คนสุดทาย     

 

ลีลาศ ประเภท Standard Class E-Single Dance (WallZ) รอบชิงชนะเลิศ 

ลําดับที่ 1 มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ   เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายวรวุฒ ิ ภูหนองโอง   2.นางสาวพมิพชนก  ปองชายชม  เขารอบรองชนะเลศิ 12 คนสุดทาย     

 

ลีลาศ ประเภท Latin American  Class E-Single Dance (Cha Cha Cha) รอบชิงชนะเลิศ 

ลําดับที่ 1มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายรัตนพ  หนองสูง   2.นางสาวโสภา  วงคศรดีา เขารอบรองชนะเลศิ 12 คนสุดทาย     



 

    

ลีลาศ ประเภท Latin American  Class E-Single Dance (Jive) รอบชิงชนะเลิศ 

ลําดับที่ 1มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายรัตนพ  หนองสูง   2.นางสาวโสภา  วงคศรดีา เขารอบรองชนะเลศิ 12 คนสุดทาย     

 

ลีลาศ ประเภท Standard Class E-Beginner รอบชิงชนะเลิศ 

ลําดับที่ 1มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   เหรยีญทอง 

ลําดับที่ 2มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เหรยีญเงิน 

ลําดับที่ 3 มหาวทิยาลัยสวนดุสติ    เหรยีญทองแดง 

นักกฬีามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1.นายศวิเทพ  มาภา   2.นางสาวนุชบา  คนซื่อ  เขารอบรองชนะเลศิ 12 คนสุดทาย     

3.นายวรวุฒ ิ ภูหนองโอง   4.นางสาวพมิพชนก  ปองชายชม  เหรยีญทอง 


