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คให "เจาเอ็ม" ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรติ หรือ ชาญวุฒิ แสงศรี นักวายน้ําทีมชาติไทยชุดโดฮาเกมส ควาเหรียญ
รก ศึกกีฬาปญญาชน ครั้งที่ 34 หลังพุงแตะขอบสระเปนคนแรก ดวยเวลา 8.36.81 นาที เจาตัวสุดปลื้มกับ
ุหมอดูทักช่ือเกาไมดี เลยเปลี่ยนช่ือและนามสกุลใหมทั้งครอบครัว ดานพิธีเปดเปนไปอยางเรียบงาย  

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ "ราชพฤกษเกมส" ที่ในปนี้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับเปนเจา
ากขึ้นอยางเปนทางการแลว เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผานมา ที่ มศว องครักษ คลอง 16 โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีส
ษาธิการ เปนประธานเปด ที่โรงยิมเนเซียม 1  

แสดงเริ่มตนดวย "ราชันในดวงใจ" เพื่อเปนการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระ
 80 พรรษา ตอดวยการแสดงโขน ชุด "สุครีพสุรียบุตรกระบี่ธุชยุทธนา", การแสดงชุดพระบารมีฉายพรายพลิ้ว
ะมหากรุณาธิคุณปกไผทแผไพศาล, เย็นศิระเพราะพระบริบาล และพระกฤษฎาธิการเกริกไกร  

ประพันธ เปรมศรี อดีตนักเตะทีมชาติไทย ในฐานะนักกีฬาอาวุโส กลาวรายงาน นายไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ ผูแทน
ัดสินปฏิญาณตน สวนการจุดคบเพลิงเปนหนาที่ของ วัชระ สอนดี นักว่ิงทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 
ิธีการและชุดการแสดงสวนใหญเนนแบบเรียบงาย ประหยัด  

ชิงชัยในวันนี้มีทั้งหมด 16 เหรียญทอง โดยเหรียญทองเหรียญแรกตกเปนของ "เจาเอ็ม" ฐานวัฒน ธนากรวร
ื่อเดิม ชาญวุฒิ แสงศรี นักวายน้ําทีมชาติไทยชุดโดฮาเกมส จาก ม.อัสสัมชัญ สามารถแตะขอบสระไดเปนคน
ภทฟรีสไตล 800 เมตร ชาย เวลา 8.36.81 นาที, ฟรีสไตล 800 เมตร หญิง 1.ฤทัย สันทัดวัฒนา มรภ.สวน
.20.17 นาที  

00 เมตร ที่ 1.รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) สถิติ 1.04.35 นาที, กรรเชียง 50 เมตร ชาย ที่ 1.สุริยา สขุสุภักดิ์ 
ิติ 27.93 วินาที, กรรเชียง 50 เมตร หญิง ที่ 1 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคา) สถิติ 31.74 
ไตล 800 เมตร ชาย ที่ 1 ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรติ (ม.อัสสัมชัญ) สถิติ 8.36.81 นาที, ฟรี สไตล 800 
ี่ 1 ฤทัย สันทัดวัฒนา (มรภ.สวนดุสิต) สถิติ 9.20.17 นาที, วายผลัด 4X200 เมตร ชาย ที่ 1 ม. 
ร สถิติ 8.14.43 นาที, วายผลัด 4X200 เมตร หญิง ที่ 1 ม.กรุงเทพ สถิติ 8.59.86 นาที  
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ยิงปน ที่สนามกีฬาหัวหมาก บรรดาดาวรุงทีมชาติไทย ตางชวยกันหยิบเหรียญใหกับสถาบันตนสังกัด โดยประเภทปนยาวอัด
ลม ทีมหญิง ชนิดา เทวสิงห, ไพลิน ทองธรรมชาติ, สุนัดดา สงวนเดช (ม.เชียงใหม) ควาเหรียญทอง ยิงรวมกันได 
1,164 คะแนน, ปนยาวอัดลม บุคคลหญิง สุภมาส วันแกว นักกีฬาทีมชาติชุด ”โดฮาเกมส” ควาทองให ม.ศรีปทุม เมื่อยิง
ได 395 คะแนน, ปนสั้นชนวนกลางทีมชาย รณยุทธ เรืองปญญาวุฒิ, รณกร เรืองปญญาวุฒิ และรพีพงศ ล้ิมวงษทอง 
(จุฬาฯ) ไดเหรียญทอง หลังจากชวยกันยิงไป 1,470 คะแนน, ปนสั้นชนวนกลางบุคคลชาย ปราการ การดี ควาเหรียญทอง
ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ยิงได 574 คะแนน  

  ดาบสากล เซเบอรบุคคลหญิง 1.สุพรรณนา สมาบุตร (ม.กรุงเทพ), เอเปบุคคลหญิง 1.สําเริง เกลื่อนเพชร (ม.รัตน
บัณฑิต)  

 หลังการแขงขัน ฐานวัฒน หรือ ชาญวุฒิ กลาววา กอนหนานี้ครอบครัวไปดูหมอมาแลวทักวา ช่ือและนามสกุลเดิมที่ใชอยู
นั้น ไมดี ทําอะไรก็จะติดขัดไปหมด โดยเฉพาะตอนไปแขงขันซีเกมส ครั้งที่ 23 ที่ประเทศฟลิปปนส ตัวเองก็ประสบอุบัติ
เหตุขาขวาโดนของมีคมบาด ทําใหผลงานออกมาไมดี หลังเดินทางกลับมาเลยตัดสินใจเปลี่ยนช่ือและนามสกุลใหมหมดทั้ง
ครอบครัว และทุกอยางก็ดีขึ้น ถือวาเปนความเชื่อสวนตัวที่ตอนแรกก็ไมเช่ือเทาไรนัก แตหลังจากเปลี่ยนช่ือมาก็เริ่มดีขึ้น 
สวนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเพิ่งลงแขงเปนปแรก และคิดวาจะพยายามควาเหรียญทองมาใหไดทุกรายการที่ตัวเองลงแขง
ขัน ซึ่งยังเหลือประเภทฟรีสไตล 400 เมตร กับ 1,500 เมตร อีกสองรายการเทานั้น  

 สวนผลกีฬาชนิดอื่นมีดังนี้ ฟุตบอล รอบแรก ทีมชาย สาย ดี จุฬาฯ ชนะ ม.ราชมงคลอีสาน 1-0, สายอี นอรทกรุงเทพ ชนะ 
มรภ.หมูบานจอมบึง 3-1, สายเอฟ มรภ.พิบูลสงคราม ชนะ เทคโนโลยีธนบุรี 2-1, บาสเกตบอล รอบแรก ทีมชาย สายอี 
ม.ขอนแกน ชนะ ม.ทักษิณ 93-57, สายเอฟ ม.รังสิต ชนะ จุฬาฯ 65- 52, สายจี ม.ศรีปทุม ชนะ ม.เกษตร 79-70, 
ทีมหญิง สายซี ม.เกษตร ชนะ ม.สงขลาฯ 108-40, สาย ดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 68-37, มศว ชนะ ม.เกษมบัณฑิต 59-55  

 วอลเลยบอล รอบแรก ทีมชาย สายซี ม.ศรีปทุม ชนะ ม.เชียงใหม 3-1 เซต, สายดี มรภ.วไลยอลงกรณ ชนะ มรภ.พระนคร 
3-0, สายเอฟ สถาบันการพลศึกษา ชนะ มรภ.อุบลฯ 3-0, ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ ม.เอเชีย 3-0, ม.ธรรมศาสตร ชนะ 
ม.สงขลาฯ 3-0, ซอฟทบอล รอบแรก ทีมชาย สายบี ม.ขอนแกน ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-
3, ทีมหญิง สายเอ ม.สงขลาฯ ชนะ ม.บูรพา 13-2  
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