
 
 
 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17“ราชพฤกษ์เกมส์” 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ที ่ ชนิดกฬีา ประเภท 
อันดับ 1 

(5) 
อันดับ 2 

(3) 
อันดับ 3 

(2) 
อันดับ 4 

(1) 
หมายเหตุ 

1 ฟุตบอล (บุคลากร) ชาย มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน มก.ฉกส ม.นครพนม  
2 ฟุตบอล (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มทร.อีสาน มก.ฉกส  

3 แชร์บอล (บุคลากร) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส 
ม.นครพนม 
/มทร.อสีาน 

- 
 

4 ฟุตซอล (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มทร.อีสาน มก.ฉกส  

5 ฟุตซอล (นิสิต นักศึกษา) หญิง ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มก.ฉกส มทร.อีสาน  
6 วอลเลย์บอล  (บุคลากร) ทีมผสม ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน มก.ฉกส  
7 วอลเลย์บอล  (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร มก.ฉกส มทร.อีสาน ม.นครพนม  
8 วอลเลย์บอล  (นิสิต นักศึกษา) หญิง มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มก.ฉกส มทร.อสีาน  
9 บาสเกตบอล (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร มก.ฉกส มทร.อีสาน ม.นครพนม  
10 บาสเกตบอล (นิสิต นักศึกษา) หญิง ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มก.ฉกส มทร.อีสาน  
11 เทนนิส (บุคลากร) คู่หญิง มทร.อีสาน มก.ฉกส - - 

1.มทร.อีสาน     (5) 
2.มก.ฉกส         (3) 
3.มรภ.สกลนคร  (2) 
4.ม.นครพนม    (1) 
 

12 เทนนิส (บุคลากร) คู่ชาย มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน - - 
13 เทนนิส (บุคลากร) คู่ผสม ม.นครพนม มทร.อีสาน มรภ.สกลนคร มก.ฉกส 
14 เทนนิส (นิสิต นักศึกษา) คู่หญิง มทร.อีสาน มก.ฉกส มรภ.สกลนคร - 
15 เทนนิส (นิสิต นักศึกษา) คู่ชาย มทร.อีสาน มก.ฉกส - - 
16 เทนนิส (นิสิต นักศึกษา) คู่ผสม มทร.อีสาน มก.ฉกส - - 
17 เซปักตะกร้อ (บุคลากร) ชาย มรภ.สกลนคร มก.ฉกส ม.นครพนม มทร.อีสาน  
18 เซปักตะกร้อ (นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร มก.ฉกส มทร.อีสาน -  
19 เซปักตะกร้อ (นักศึกษา) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส ม.นครพนม มทร.อีสาน  
20 แบดมินตัน (บุคลากร) คู่หญิง มทร.อีสาน มรภ.สกลนคร มก.ฉกส - 

1.สกลนคร      (5) 
2.มก.ฉกส       (3) 
3. มทร.อีสาน   (2) 
4.ม.นครพนม   (1) 
 

21 แบดมินตัน (บุคลากร) คู่ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มก.ฉกส มทร.อีสาน 
22 แบดมินตัน (บุคลากร) คู่ผสม มก.ฉกส มทร.อีสาน มรภ.สกลนคร ม.นครพนม 
23 แบดมินตัน (นิสติ นักศึกษา) คู่หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส ม.นครพนม มทร.อีสาน 
24 แบดมินตัน (นิสติ นักศึกษา) คู่ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มก.ฉกส มทร.อีสาน 
25 แบดมินตัน (นิสติ นักศึกษา) คู่ผสม มก.ฉกส มทร.อีสาน มรภ.สกลนคร ม.นครพนม 
26 เปตองเดี่ยว (บุคลากร) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน - 1.มก.ฉกส      (5) 

2.สกลนคร     (3) 
3.มทร.อีสาน   (2) 
4.ม.นครพพม  (1) 
 

27 เปตองเดี่ยว (บุคลากร) ชาย มก.ฉกส. มทร.อีสาน มรภ.สกลนคร - 
28 เปตองคู่ (บุคลากร) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน - 
29 เปตองคู่ (บุคลากร) ชาย มก.ฉกส. มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน - 
30 เปตองผสม (บุคลากร) ผสม มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน มก.ฉกส. - 



 
 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17“ราชพฤกษ์เกมส์” 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ที ่ ชนิดกฬีา ประเภท 
อันดับ 1 

(5) 
อันดับ 2 

(3) 
อันดับ 3 

(2) 
อันดับ 4 

(1) 
หมายเหตุ 

31 เปตองเดี่ยว (นิสติ นักศึกษา) หญิง มก.ฉกส. ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน  
32 เปตองเดี่ยว (นิสติ นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มก.ฉกส. มทร.อีสาน 
33 เปตองคู่ (นิสิต นักศึกษา) หญิง มก.ฉกส. มทร.อีสาน ม.นครพนม มรภ.สกลนคร 
34 เปตองคู่ (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน มก.ฉกส. ม.นครพนม 
35 เปตองผสม (นิสิต นักศึกษา) ผสม มก.ฉกส. ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน 
36 เทเบิลเทนนสิเดีย่ว (บุคลากร) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. - - 

1.สกลนคร    (1) 
2.มก.ฉกส     (3) 
3.ม.นครพนม (2) 
4.มทร.อีสาน  (1) 
 

37 เทเบิลเทนนสิเดีย่ว (บุคลากร) ชาย ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มทร.อีสาน มก.ฉกส. 
38 เทเบิลเทนนสิคู่ (บุคลากร) หญิง มก.ฉกส. มรภ.สกลนคร - - 
39 เทเบิลเทนนสิคู่ (บุคลากร) ชาย มก.ฉกส. มรภ.สกลนคร - - 
40 เทเบิลเทนนสิผสม (บุคลากร) ผสม มก.ฉกส. มรภ.สกลนคร - - 
41 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว (นิสิต นักศึกษา) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน - 
42 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว (นิสิต นักศึกษา) ชาย มรภ.สกลนคร ม.นครพนม มก.ฉกส. มทร.อีสาน 
43 เทเบิลเทนนิสคู่ (นิสิต นักศึกษา) หญิง มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน ม.นครพนม 
44 เทเบิลเทนนิสคู่ (นิสิต นักศึกษา) ชาย ม.นครพนม มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน 
45 เทเบิลเทนนิสผสม (นิสิต นักศึกษา) ผสม มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. มทร.อีสาน ม.นครพนม 
46 รวมกีฬาฮาเฮ       
 - วิ่งกระสอบ/ชักกะเยอ  มรภ.สกลนคร 

/มก.ฉกส. 
ม.นครพนม มทร.อีสาน -  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13 4 1 - 79 

มหาวิทยาลัยนครพนม 3 4 4 6 41 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  1 1 10 6 34 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

2 9 4 3 48 

 

สถาบัน 
คะแนน 

มรภ.สกลนคร มก.ฉกส. ม.นครพนม มทร.อีสาน 

คะแนนรวม 79 48 41 34 
 

สรุปผลคะแนนรวมชนิดกีฬา 
 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก ่ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 


