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กีฬาปญญาชน จุฬาผงาดนํา 
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 34 “ราชพฤกษเกมส” ซึ่ง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับหนาที่เปนเจาภาพจัด ในระหวางวันที่ 
19-26 ม.ค.นี้ ที่ มศว องครักษ จ.นครนายก เปดฉากขึ้นแลวเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผานมา โดยเจาภาพจัดพิธีเปดขึ้นอยางเปนทางการที่โรงยิมเนเซียม 
มศว องครักษ มี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานแทน พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจ สวน
แสดงเปนไปอยางสวยงามประทับใจนักกีฬาจาก 114 สถาบันทั่วประเทศที่รวมการแขงขันในครั้งนี้ สําหรับเหรียญทองแรกในราชพฤกษเกมส ปรากฏ
ตกเปนของ “ฉลามเอ็ม” ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรติ์ วัย 19 ป จาก ม.อัสสัมชัญ ในวายน้ําประเภทฟรีสไตล 800 ม.ชาย โดยทําสถิติได 8.36.81 น
ซึ่งฐานวัฒน หรือช่ือเดิมคือ ชาญวุฒิ แสงศรี ต้ังเปาที่จะควาเหรียญทองใหไดเพิ่มอีก  

 สรุปผลการชิง 16 เหรียญทองในวันแรก มีดังนี้ วายน้ํา ฟรีสไตล 800 ม.ชาย เหรียญทอง-ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรติ์ (ม.อัสสัมชัญ) 8.36.81 น
ฟรีสไตล 800 ม.หญิง ทองฤทัย สันทัดวัฒนา (ม.ราชภัฏสวนดุสิต) 9.20.17 น., กรรเชียง 50 ม.ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาฯ) 27.93
กรรเชียง 50 ม. หญิง ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 31.74 วิ., กบ 100 ม. ชาย ทอง-รดมยศ มาดเจือ (จุฬาฯ) 1.04.3
น., กบ 100 ม.หญิง ทอง-ทัศมล เพชรแสงโรจน (ม.กรุงเทพ) 1.16.77 น., ผลัดฟรีสไตล 4x200 ม.ชาย ทอง-ม. เกษตรศาสตร 8.14.4
น., ผลัดฟรีสไตล 4x200 ม. หญิง ทอง-ม.กรุงเทพ 8.59.86 น.   

ดาบสากล เอเป บุคคลชาย ทอง-สําเริง เกลื่อนเพชร (ม.รัตนบัณฑิต), เซเบอรบุคคลหญิง ทอง-สุพรรณา สมาบุตร (ม.กรุงเทพ)/ยิงปน ปนยาวอัดลม ที
หญิง ทอง-ม.เชียงใหม (ชนิดา เทวสิงห, ไพลิน ทองธรรมชาติ, สุนัดดา สงวนเดช), ปนยาวอัดลมบุคคลหญิง ทอง-ศุภมาส วันแกว (ม.ศรีปทุม), ปน
อัดลมทีมชาย ทอง-จุฬาฯ (รณยุทธ เรืองปญญาวุฒิ, รณกร เรืองปญญาวุฒิ, รพีพงศ ลิ้มวงษทอง), ปนยาวอัดลมบุคคลชาย ทอง-ปราการ การดี (สถาบั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)/เปตอง ทีม 2 คน ชาย ทอง-ม.ธุรกิจ บัณฑิตย, ทีม 2 คน หญิง ทอง-ม.ราคําแหง 2   

สรุปเหรียญรางวัล เรียงตามลําดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 10 สถาบันแรก ดังนี้ อันดับ 1 จุฬาฯ 3-3-0, อันดับ 2 ม.กรุงเทพ 3-2-5, อันดับ
ม. เชียงใหม 1-5-4, อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร 1-1-2, อันดับ 5 ม. ศรีปทุม 1-1-1, อันดับ 6 ม.ธุรกิจบัณฑิตย 1-1-0, อันดับ 7 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 1-1-0, อันดับ 8 ม.รัตนบัณฑิต 1-0-1, อันดับ 9 ม.หอการคาไทย 1-0-1 และอันดับ 10 ม
ภัฏสวนดุสิต 1-0-0   

สวนผลฟุตบอล รอบแรก ทีมชาย สายเอ ม. หอการคาไทย ชนะ ม.ศรีปทุม 1-0, สายบี ม.ราชภัฏบุรีรัมย ชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 4-2, สายซี 
ม.กรุงเทพ ชนะ ว.กรุงเทพธนบุรี 7-6, สายดี จุฬาฯ ชนะ ม.เทคโนฯราชมงคลอีสาน 1-0, สายอี ว.นอรทกรุงเทพ ชนะ ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง 3
สายเอฟ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ชนะ ม.เทคโนฯธนบุรี 2-1, สายจี ม.เกษมบัณฑิต ชนะ ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 3-1, สายเอช ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ชนะ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2-0/ทีมหญิง สายเอ ม.ราชภัฏพระนคร ชนะ ม.ราชภัฏนครสวรรค 1-0, สายบี ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.นอรท-เชียง
8-0, สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3-0, สายซี ม.เกษตรศาสตร ชนะ ม.มหิดล 16-0, ม.ราชภัฏเทพสตรี ชนะ ม.บูรพา ไป 9-

 สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (กกมท.)  มี ศ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธาน กกมท. เปนประธานในการ
ประชุม วันเดียวกัน ที่ประชุมมีแนวคิดที่จะให นักกีฬาที่เรียนอยูในโรงเรียนนายรอยของ 4 เหลาทัพ สามารถเปนตัวแทนไทยลงแขงในกีฬามหาวิทยาลัย

doc 20/1/07 10:20  



คร้ังที่ 24 เดือน ส.ค.นี้ได เนื่องจากสหพันธกีฬามหาวิทยาลัยโลก (ฟซู) ไมไดมีขอหามไว พรอมกันนี้ก็มีแนวคิดที่จะเชิญสถาบันการศึกษาของ 4 เหล
ทัพมาสมัครเปนสมาชิกของ กกมท.อยางถาวรดวย 

 
 

  

C:\หัวขาว  3.doc 20/1/07 10:20  


	ข่าวประชาสัมพันธ์
	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร


