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กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 24 หรือ “ราชพฤกษเกมส” ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปนเจา
แขงขัน ระหวางวันที่ 19-26 ม..ท่ี มศว องครักษ จังหวัดนครนายก เริ่มคึกคักมากยิ่งข้ึน เพราะ
ีฬาจากสถาบันตางๆ เริ่มทยอยกันเดินทางมาถึงซึ่ง รศ.สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักย
ศว กลาววา ในฐานะเจาภาพ ได   เตรียมความพรอมไวทุกอยางแลว เพื่อรองรับนักกีฬา 9,327 คน 
าท่ี 2,962 คน ท่ีมารวมในการชิงชัยครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยไดรับความรวมมือจาก
ารบกที่ 42, กรมสรรพาวุธ และเจาหนาท่ีตํารวจ มาดูแลความปลอดภัย พรอมกับตรวจคนวัตถุระเบิด
มีเหตุรายใด ๆ เกิดข้ึนอยางแนนอน 

มศว ยังตองการทดสอบสนามแขงขัน, เจาหนาท่ี และบุคลากร เพื่อรองรับการจัดกีฬามหาวิทยาลัย
ี่ 24 ท่ี มศว องครักษ จะตองจัดกีฬาบางชนิด ระหวางวันที่ 8-18 ส.ค.นี้ ดวย สวนความหวังในการ
าชพฤกษเกมส" นั้น ทาง มศว ตองการทําผลงานใหดีกวาครั้งท่ีแลว ท่ีไดอันดับท่ี 18 และไดเพียง 4 
 5 ทองแดง โดยความหวังสูงสดุอยูท่ี "วัชระ สอนดี" นักกรีฑาทีมชาติไทยที่ควาเหรียญทองวิ่งผลัด 
เมตร ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 15 จะลงแขงใหกับ  "มศว" 3 รายการ คือ วิ่ง 100 เมตร, 200
ั้ง วิ่งผลัด 4x100 เมตร และนาจะมีสิทธิควาเหรียญทองไดท้ัง 3 รายการ 

บรรจบ ภิรมยคํา ประธาน คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา ม.เกษตรศาสตร เปดเผยวา ทาง
ัยไดเตรียมนักกีฬามาอยางตอเนื่อง เพราะไดใหงบประมาณกับ 30 ชมรมในการสงนักกีฬาไปแขงขัน
 ๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งปนี้ไดต้ังเปาท่ีจะพยายามรักษาอันดับท่ี 2 เอาไวใหได และคิดวานาจะทําเหรียญ
กับครั้งท่ีแลว คือ 28 เหรียญทอง แมจะเปนเรื่องยากที่จะเบียด "แชมปเกา" ม.กรุงเทพ ข้ึนไปเปน 
ทอง" โดยกีฬาที่เปนความหวังของ ม.เกษตร คือ เทควันโด, คาราเต, วายน้ํา และนักกีฬาดาวดังท่ีจะ
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ควาเหรียญทองใหกับมหาวิทยาลัยได ก็คือ ปฏิวัติ ทองสลับ (เทควันโด) และ ญาณิศา ตอรัตนวัฒนา (คาราเต) 
  
สวนพิธีเปดการแขงขัน วันที่ 19 ม.ค. ท่ีโรงยิมเนเซียม 1 มศว องครักษ เวลา 15.30-18.00 น. จะมี 
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปนประธาน และมีการชิงชัย 16 ทอง จากฟนดาบ 2, เปตอง 
2, ยิงปน 4 และ วายน้ํา 8 ทอง โดยเหรียญทองแรก จะเปนการแขงขัน วายน้ํา ฟรีสไตล 800 เมตรชาย ซึ่ง 
ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรต์ิ (ม.อัสสัมชัญ) และ นิธิ ลอสังวาลย (ม.ธรรมศาสตร) ตองขับเคี่ยวกัน    
  
สําหรับการแขงขันที่นาสนใจ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. วอลเลยบอล (หญิง) รอบแรก สาย A   "แชมปเกา" 
ม.กรุงเทพ ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย 3-1 เซต, ม.เชียงใหม ชนะ ม.หาดใหญ 3-1 เซต, สาย B ม.ธรรมศาสตร 
ชนะ ม.สยาม 3-0 เซต, "เจาภาพ" มศว ชนะ ม.ทักษิณ 3-0 เซต, สาย C ม. ศรีปทุม ชนะ สถาบันการพล
ศึกษา 3-0 เซต, มรภ. อุบลราชธานี ชนะ ม.มหาสารคาม 3-0 เซต  
  
ฟุตบอล (ชาย) รอบแรก สาย A "แชมปเกา" ม.ศรีปทุม ชนะ ม.บูรพา 3-1, สาย B มศว ชนะจุดโทษ 
ม.มหาสารคาม 6-5, สาย C ม. กรุงเทพ ชนะ ว.เซาธอีสทบางกอก 1-0, สาย D จุฬาฯ ชนะ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4-1, สาย E วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ชนะ ว.บัณฑิตเอเชีย 3-0, สาย F 
ว.เทคโนโลยีธนบุรี ชนะ มรภ.เชียงใหม 2-0, มรภ.โคราช ชนะ ม.แมฟาหลวง 3-0, (หญิง) รอบแรก สาย 
B ม.รัตนบัณฑิต ชนะ สพล. 4-1, มศว แพจุดโทษ ม.นอรทเชียงใหม 4-6 (2-2), สาย C มรภ.เทพ
สตรี ชนะ ม.เกษตรศาสตร 5-2, สาย A มรภ.พระนคร ชนะ มรภ.บุรีรัมย 17-0, สาย C ม.บูรพา ชนะ 
ม.มหิดล 13-1 
  
รักบ้ีฟุตบอล (ชาย) 15 คน รอบแรก สาย A "แชมปเกา" ม.รามคําแหง ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 57-3, สาย D ม.มหาสารคาม ชนะ ม.อุบลราชธานี 38-3, สาย B ม.เกษตรศาสตร ชนะ 
ม.ศิลปากร 43-0, สาย E ม.ธรรมศาสตร ชนะ ม.กรุงเทพ 6-5  
  
บาสเกตบอล (ชาย) รอบแรก สาย A   ม.ธรรมศาสตร ชนะ มรภ.เชียงใหม 82-62, สาย B  ม.กรุงเทพ 
ชนะ ม.บูรพา 125-45, สาย C ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.นเรศวร 34-18, สาย D ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ 
ม.อุบลราชธานี 104-74, สาย G  ม.สยาม ชนะ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 80-74 สาย B 
ม.กรุงเทพ ชนะ มรภ.นครสวรรค 113-23, (หญิง) สาย D ม.เกษมบัณฑิต ชนะ ม.เทคโน โลยีราชมงคล
อีสาน 112-8, มศว ชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 83-37, สาย B ม.เชียงใหม ชนะ 
มรภ.นครสวรรค 61-32, สาย F ม.รังสิต ชนะ สพล. 83-44 สาย C ธรรมศาสตร ชนะ เกษตรศาสตร 
60-45, สาย B ม.กรุงเทพ ชนะ ม.ศรีปทุม 58-45. 
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