
  

 
ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

   
    
                             

                             ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวันจันทรที่ 22 เดือนมกราคม  พ.ศ.2550   
   

       

การแขงขันก
ที่ 21 ม.ค. ท
เหรียญ ทอง
ม.ปทุมธาน
แขงโอลิมป
แชมปสมัยท
แพสถาปณีย

สรุปผลการ
ไว), ขวางจัก
ม., ขามรั้ว 1
วิ., 400 ม.ชา
ม.ชาย ทอง-

ดาบสากล เซ
หญิง ทอง-ส
กรณ (รณยุท
เทคโนโลยีพ
และวริญญา
ทานอนทีมช
ยุทธ ศรีวรก

ยูโด รุนไมเก
มากกวา 81 

C:\หัวขาว  3.
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
                                          “นงนุชทีเด็ด วัชระลมกรด” 

 

ีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษเกมส” ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒองครักษ จ.นครนายก วันที่ 3 เมื่อวัน
ี่ผานมา ไฮไลต สําคัญอยูที่กรีฑา เมื่อวัชระ สอนดี ลมกรดทีมชาติเจาของเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 ม.โดฮาเกมส ประเดิม
แรกใหเจาภาพ ม.ศรีนครินทรวิโรฒไดสําเร็จ จากวิ่ง 100 ม.ชาย ดวยเวลา 10.57 วิ. ชนะสิทธิชัย สุวรประทีป จาก 
ี ที่ทําได 10.81 วิ. แชมปนี้นับเปนแชมปสมัยที่ 3 ติดตอกันของเจาตัว โดยวัชระตั้งเปาที่ จะทําสถิติจนผานการคัดเลือกไป
กปกกิ่งเกมสใหได สวนว่ิง 100 ม.หญิง นงนุช แสนราช ก็ควาเหรียญทองให ม.สยาม เขาเสนชัยดวยเวลา 12.11 วิ. เปน
ี่ 3 เชนกัน สวนเปตองก็เกิดการพลิกล็อก เมื่อพันธทิพา วงศชูเวช จาก ม.รามคําแหง เจาของแชมป โลกคนลาสุด พลาดทา
 ยศคําลือ ของ ม.บูรพา 8-11 ตกรอบแรกหญิงเดี่ยว ไปแบบเหลือเช่ือ  

ชิงชัย 40 เหรียญทอง ดังนี้ กรีฑา ขวางคอนหญิง ทอง-พรพิศ ฤทธิ์ธวัช (ม.รังสิต) 34.62 ม. (ทําลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทํา
รหญิง ทอง-ศิวาพร วาระเพียง (ม.กรุงเทพ) 45.64 ม., กระโดดไกลชาย ทอง-ธีรยุทธ พิลาคง (สถาบันการพลศึกษา) 7.51 
10 ม.ชาย ทอง-ณรงคเดช จันทรใจ (ม.ปทุมธานี) 14.47 วิ., ขามรั้ว 100 ม.หญิง ทอง-วัลลภา พันธสูงเนิน (ม.กรุงเทพ) 14.99 
ย ทอง-จักรทิพย โพธิ์เจริญ (ม.ปทุมธานี) 48.51 วิ. 400 ม.หญิง ทอง-ตรีวดี ยงพันธ (ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ) 56.27 วิ., 100 
วัชระ สอนดี (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 10.57 วิ., 100 ม.หญิง ทอง-นงนุช แสนราช (ม.สยาม) 12.11 วิ.  

เบอรบุคคลชาย ทอง-วีรเดช คอธนี (ม.กรุงเทพ), ฟอยลบุคคลหญิง ทอง-นันทา จันทสุวรรณสิน (ม.กรุงเทพ)/เปตอง เดี่ยว
ุพรรณี วงศสิทธิ์ (ม.สยาม), เดี่ยวชาย ทอง-เอกลักษณ เกล็ดกระโทก(ม.กรุงเทพ)/ยิงปน ปนสั้นอัดลมทีมชาย ทอง-จุฬาลง
ธ เรืองปญญาวุฒิ, รณกร เรืองปญญาวุฒิ และจารุทัศ สุคนธสิงห), ปนสั้นอัดลมบุคคลชาย ทอง-ปราการ การดี (สถาบัน
ระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง), ปนสั้นสตรีทีมหญิง ทอง-ม.เชียงใหม (จิตรลดา ติวตานนท, วรินทร เหลี่ยมแสง 

 บุตรชา), ปนสั้นสตรีบุคคลหญิง ทอง-ณภัสวรรณ หวางไพบูลย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), ปนยาว
าย ทอง-ม.กรุงเทพ (ภาณุพงศ สมสุข, ธรายุทธ ศรีวรกุลวงศ และคมกริช ฆองนําโชค), ปนยาวทานอนบุคคลชาย ทอง-ธรา
ุลวงศ (ม.กรุงเทพ)  

ิน 50 กก. ชาย ทอง-กฤษณะ บุญประสิทธิ์ (ม.เชียงใหม), รุน 66-73 กก. ชาย ทอง-สวภพ จันทรจินดา (ม.เกษมบัณฑิต), รุน
กก. ชาย ทอง-พงศพิษณุ ประทีปวัฒนานนท (ม.ศรีปทุม), รุน 45-48 กก. หญิง ทอง-วันวิสา หมื่นจิต (ม.เกษมบัณฑิต), รุน 
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57-63 กก. หญิง ทอง-อัญชรี ทองศรีสังข (ม.ศรีปทุม), รุนมากกวา 70 กก. หญิง ทอง-ธิตินันท อโนดาษ (ม.เกษมบัณฑิต)/เรือพาย คยัค 1 
คน 500 ม. ทั่วไปชาย ทอง-อนุสรณ สมมิตร (ม.พายัพ), คยัค 2 คน 500 ม. ทั่วไปหญิง ทอง-ม.เชียงใหม (แจมใส จันทรกลาง และนิพวร
รณ ใจทนง), เรือ 5 ฝพาย 500 ม. ทั่วไปชาย ทอง-ม.เชียงใหม (ยุทธพงษ เรืองจันทร, ประพัฒน ใบสุขันทร, ชานนท อนุบัน, เดิมพัน 
บริบูรณ และยุทธการ ขาววรรณา), คยัค 1 คน 500 ม. ทั่วไปหญิง ทอง-แจมใส จันทรกลาง (ม.เชียงใหม), คยัค 2 คน 500 ม. ทั่วไปชาย 
ทอง-ม.พายัพ (ปฎิพัทธ สรอยสังวาลย และธนิกรณ บุญหมื่น), เรือ 5 ฝพาย 500 ม. ทั่วไปหญิง ทอง-ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(สุรีพร นาคบัว, วัลลา สีวะสา, สุภัทรา นอยศรี, ศิริกรณ คลายทอง และขวัญจิตร เช้ือเจริญ)  

วายน้ํา ฟรีสไตล 400 ม. ชาย ทอง-ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรต์ิ (ม.อัสสัมชัญ) 4.03.91 น., ฟรีสไตล 400 ม. หญงิ ทอง-ณัชฐานันตร จันทร
กระจาง (ม.หอการคาไทย) 4.25.36 น., กรรเชียง 100 ม. ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาลงกรณฯ) 1.01.16 น., กรรเชียง 100 ม. หญิง 
ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 1.07.95 น., ผีเสื้อ 50 ม. ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาลงกรณฯ) 26.22วิ., ผีเสื้อ 50 
ม. หญิง ทอง-ปาริฉัตร วงศพิลา (ม.กรุงเทพ) 29.58 วิ., ผลัดฟรีสไตล 4x100 ม. ชาย ทอง-ม.เกษตรศาสตร 3.40.87 น., ผลัดฟรีสไตล 
4x100 ม. หญิง ทอง-ม.กรุงเทพ 4.06.99 น./เซปกตะกรอ ทีมชุดหญิง ทอง-ว.กรุงเทพธนบุรี  

สรุปเหรียญรางวัลที่แตละสถาบันไดรับเรียงตาม ลําดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 18-9-14, 
อันดับ 2 จุฬาลงกรณฯ 12-6-7, อันดับ 3 ม.เชียงใหม 8-13-11, อันดับ 4 ม.ศรีปทุม 5-3-10 และอันดับ 5 ม.เกษมบัณฑิต 4-2-4  

สําหรับฟุตบอล ทีมชาย รอบ 2 จุฬาลงกรณฯ ชุด ฟุตบอลประเพณี แพ ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีผูเลน 10 คน ต้ังแตตนเกม 1-3, 
ม.หอการคาไทย ชนะ ม.แมฟาหลวง 4-0, ม.เกษมบัณฑิต ชนะ ม.ราชภัฏบุรีรัมย 4-0, ม.กรุงเทพ ชนะ ม.ราชภัฏเชียงใหม 4-0, ว.นอรทก
รุงเทพ ชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2-0, ว.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ว.เทคโนโลยีธนบุรี 2-1, ม.ราชภัฏรําไพพรรณี ชนะ 
ม.มหาสารคาม 2-1, ม.ศรีปทุม ชนะจุดโทษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 6-4 (เสมอในเวลา 1-1)  

สวนฟุตบอล ทีมหญิง รอบ 8 ทีม ม.ราชภัฏพระนคร ชนะ ม.นอรทเชียงใหม 9-0, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.บูรพา 17-0, ม.ราชภัฏ
นครสวรรค ชนะ ม.ราชภัฏเทพสตรี 4-2, สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.เกษตรศาสตร 6-0 โดยรอบรองฯ วันที่ 23 ม.ค. ม.ราชภัฏพระ
นคร พบ ม.รัตนบัณฑิต ที่สนามฟุตบอล 1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ และ ม.ราชภัฏนครสวรรค พบ สถาบันการพลศึกษา ที่
สนามฟุตบอล 2 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ เริ่ม 15.00 น. ทั้ง 2 คู  
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