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C:\หัวขาว  3.
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
“ฉลามตอ เจง ซิวอีก3ทอง”  

 
าลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 34 “ราชพฤกษเกมส” ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ จ.นครนายก วันที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผาน
น้ํา เมื่อ “ฉลามตอ” รดมยศ มาตเจือ จากจุฬาลงกรณฯ สามารถความาไดอีก 3 เหรียญทอง จากเดี่ยวผสม 400 ม. 4.38.78 น., ผีเสื้อ 
. และกบ 200 ม. 2.24.00 น. เมื่อรวมกับ 1 เหรียญทองในวันแรกจากกบ 100 ม. ชาย ทําใหตอนนี้ รดมยศ ควาไปแลว 4 เหรียญ
เปดเผยวา ไมไดคิดวาจะทําผลงานไดดีขนาดนี้ เพราะมีทีมชาติฝมือดีคนอื่นอีกมาก แตอยางไรก็ตาม เมื่อทําได เชนนี้ทําใหมีกําลังใจ และกับ
การ เดี่ยวผสม 200 ม., ผีเสื้อ 100 ม. และกบ 50 ม. นาจะมีอยางนอย 2 เหรียญทอง ซึ่งตนหวังที่จะทําผลงานใหดีที่สุด เพื่อเปนตัว
ยาลัยโลก คร้ังที่ 24 ใหได   

รียญทอง (เฉพาะเหรียญทอง) ดังนี้ กรีฑา กระโดดค้ําหญิง ทอง-อุบลรัตน หัสดี (ม.มหิดล) 3.20 ม., พุงแหลนชาย ทอง-นนทัช พลานุ
 65.36 ม., ทุมน้ําหนักหญิง ทองศิวาพร วาระเพียง (ม.กรุงเทพ) 13.54 ม./ดาบสากล เอเปบุคคลหญิง ทอง-นันทา จันทสุวรรณสิน 
ลชาย ทอง-พัฒนพงศ ศรีสวัสดิ์ (ม.เชียงใหม)/ยิงปน เปาวิ่งทีมชาย ทอง-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (อภิชาติ 
มัติ และเอกมล กระจางโพธิ์), เปาวิ่งบุคคลชาย ทอง-พีรพล โชติไพบูลยพันธ (ม.รามคําแหง), ปนสั้นยิงเร็ว  

ฯ (รณยุทธ เรืองปญญาวุฒิ, รณกร เรืองปญญาวุฒิ และจารุทัศ สุคนธสิงห), ปนสั้นยิงเร็วบุคคลชาย ทอง-รณกร เรืองปญญาวุฒิ (จุฬาลง
ทีมชาย ทอง-ม.กรุงเทพ (ภาณุพงศ สม�สุข, ธรายุทธ ศรีวรกุลวงศ และคมกริช ฆองนําโชค), ปนยาวมาตรฐานบุคคลชาย ทอง-คมกริช 
)  

าย ทอง-ณัฐวุฒิ โพธิ์แกว (สถาบันการพลศึกษา), รุน 60-66 กก.ชาย ทอง-ภราดร สายบัว (ม.ศรีปทุม), รุนไมจํากัดน้ําหนักชาย ทอง-ธน
ียงใหม), รุนไมเกิน 45 กก.หญิง ทอง-วราภรณ เพ็ชรคง (ม.สยาม), รุน 52-57 กก.หญิง ทอง-วันวิสาข ทรงประดิษฐ (ม.ศรีปทุม), 
ทอง-นิรมล พรมแดง (ม.เกษมบัณฑิต)/วายน้ําเดี่ยวผสม 400 ม. ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาลงกรณฯ) 4.38.78น., เดี่ยวผสม 
ฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 5.07.58 น., ฟรีสไตล 100 ม. ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาลงกรณฯ) 53.81วิ., 
 ทอง-จิรธิดา ภิญโญโสภณ (ม.กรุงเทพ) 58.59 วิ., ผีเสื้อ 200 ม. ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาลงกรณฯ) 2.07.22 น., ผีเสื้อ 
ัย สันทัดวัฒนา (ม.ราชภัฏสวนดุสิต) 2.26.21น., กบ 200 ม. ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาลงกรณฯ) 2.24.00น., กบ 200 
ชรแสงโรจน (ม.กรุงเทพ) 2.44.84 น.  

มลําดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 9-6-7, อันดับ 2 จุฬาลงกรณฯ 9-4-3, อันดับ 3 ม. 
ดับ 4 ม.ศรีปทุม 3-1-4 และอันดับ 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2-2-1 
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