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ดี" ลมกรดทีมชาติ ควาเหรียญทองเหรียญแรกใหทัพนักกีฬาเจาภาพ มศว สําเร็จ หลังลงแขงว่ิง 100 
าเสนชัยเปนคนแรกดวยเวลา 10.57 วินาที  

องเกิดการพลิกล็อกมโหฬาร เมื่อ "แชมปโลก" พันธทิพา วงศชูเวช ดีกรีแชมปเปตองโลกที่ฝรั่งเศส 
ชัย สถาปณีย ยศคําลือ จาก ม.บูรพา 8-11 เชนเดียวกับ กรรณิกา หลิมวานิช แชมปเอเชียคนลาสุด 
รวรรณ หิรัญวงศ นักโยนลูกเหล็ก ม.กรุงเทพ 10-11 ขณะที่ฟุตบอลหญิง รอบสอง ม.รัตนบัณฑิต แขง
ูรพา เละเทะ 17-0  

ีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ "ราชพฤกษเกมส" เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ มศว องค
ทั้งหมด 40 เหรียญทอง โดยไฮไลทสําคัญเริ่มจากวิ่ง 100 เมตรชาย เปนการขับเคี่ยวกันระหวาง วัชระ 
ดทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 ที่กาตาร จาก มศว กับรุนพี่ "เจาโจก" สิทธิชัย สุวรประทีป 
ิ่งผลัด 4x100 เมตรชายที่โดฮา ของ ม.ปทุมธานี  

 จะอาศัยการสปดตนที่เร็วกวา ว่ิงเขาเสนชัยเปนคนแรกดวย เวลา 10.57 วินาที ควาแชมปไดเปนสมัย
 และยังเปนเหรียญทองเหรียญแรกใหเจาภาพ มศว อีกดวย เหรียญเงินไดแก สิทธิชัย สถิติ 10.81 
ี่ 3 อภินันท สุขอภัย ม.กรุงเทพ 10.81 วินาที สวนว่ิง 100 เมตร หญิง นงนุช แสนราช แชมปเกาเมื่อปที่
ยาม อาศัยแรงปลายชวง 10 เมตรสุดทายเขาเสนชัยเปนคนแรกดวยเวลา 12.11 วินาที ที่ 2 สังวาลย 
รุงเทพ 12.17 วินาที และ ที่ 3 พัชรินทร จันทรแดง ม.กรุงเทพ 12.21 วินาที  

ขัน วัชระ เปดเผยวา สถิติในวันนี้ยังไมดีเทาไรนัก เพราะเพิ่งจะมาซอมไดแค 2 อาทิตยเอง กอนหนา
สามารถทําเวลาได 10.46 แตครั้งนี้คอนขางอืดเพราะมีเวลาเตรียมตัวนอย จากนี้ไปยังเหลืออีก 2 ราย
0 เมตร กับ ว่ิงผลัด 4x100 เมตร จะพยายามควาเหรียญทองมาใหได  

เภทอื่นมีดังนี้ ว่ิง 400 เมตร หญิง ทอง ตรีวดี ยงพันธ (มรภ.วไลยอลงกรณ) 56.27 วินาที, ว่ิง 400 เมตร 
รทิพย โพธิ์เจริญ (ม.ปทุมธานี) 48.51 วินาที, ว่ิงขามรั้ว 100 เมตร หญิง ทอง วัลลภา พันธุสูงเนิน 
 14.99 วินาที, ขามรั้ว 110 เมตร ชาย ทอง ณรงคเดช จันทรใจ (ม.ปทุมธานี) 14.47 วินาที, ขวางจักร 
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หญิง ทอง ศิวาพร วาระเพียง (ม.กรุงเทพ) 45.64 เมตร, กระโดดไกล ชาย ทอง ธีรยุทธ พิลาคง (สถาบันการพล
ศึกษา) 7.51 เมตร (ทําลายสถิติเดิม 7.31 ม.)  

 เปตอง มีชิง 2 เหรียญทอง ปรากฏวาเกิดการพลิกล็อกมโหฬารในประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อ "เต็ง 1" พันธทิพา วงศชู
เวช ดีกรีแชมปเปตองโลกป 2006 ที่ประเทศฝรั่งเศส ของทีมลูกพอขุน ม.รามคําแหง พลาดทาตกรอบแรกแพ 
สถาปณีย ยศคําลือ จาก ม.บูรพา 8-11 คะแนน เชนเดียวกับ กรรณิกา หลิมวานิช เจาของแชมปเอเชียคนลาสุด จาก
สถาบันการพลศึกษา แพ อุไรวรรณ หิรัญวงศ ของ ม.กรุงเทพ ไปแบบเฉียดฉิว 10-11 คะแนน โดยเหรียญทองเปน
ของ สุพรรณี วงศสุทธิ์ จาก ม.สยาม, ชายเดี่ยว ทอง เอกลักษณ เกล็ดกระโท (ม.กรุงเทพ)  

 หลังการแขงขัน พันธทิพา ยอมรับวา ไมเคยคิดมากอนวาจะแพต้ังแตรอบแรก รูสึกผิดหวังกับผลงานของตัวเอง
มาก ทั้งที่จริงตั้งใจไววาจะตองควาเหรียญทองใหได  

 ดาบสากล ชิง 2 ทอง เซเบอรบุคคลชาย "เจาพังพอน" วีรเดช โคธนี จาก ม.กรุงเทพ เจาของ 2 เหรียญทองแดงเอ
เช่ียนเกมส 15 ใชประสบการณที่เกากวาชนะ นที เกตุตันเจริญ ม.ศรีปทุม 15-7, ดาบฟอยล บุคคล หญิง ทอง นัน
ทา จันทสุวรรณสิน (ม.กรุงเทพ) ชนะ สนธยา โจมกัน (ม.ธุรกิจบัณฑิตย) 15-11  

 วายน้ํา ชิง 8 เหรียญทอง ฟรีไสต 400 เมตร ชาย “ฉลามเอ็ม” ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรติ หรือ ชาญวุฒิ แสงศรี จาก 
ม.อัสสัมชัญ ทําเหรียญทองเหรียญที่ 2 ใหตัวเองไดอีก หลังแตะขอบสระเปนคนแรกดวยเวลา 4.03.91 นาที ทําลาย
สถิติเกาของ ธนาพร พนาชาติ ที่เคยทําไว 04.08.38 นาที  

 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง ทอง ปาริฉัตร วงศพิลา (ม.กรุงเทพ) 29.58 วินาที, กรรเชียง 100 เมตร ชาย ทอง สุริยา สุข
สวัสดิ์ (จุฬาฯ) 1.01.16 นาที, ผีเสื้อ 50 ม. ชาย ทอง สุริยา สุขสวัสดิ์ (จุฬาฯ) 26.22 วินาที, ฟรีสไตล 400 ม.หญิง 
ทอง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 4.25.36 นาที, กรรเชียง 100 ม.หญิง  ทอง ณัชฐานันตร จันทร
กระจาง (ม.หอการคาไทย) 1.07.95 นาที, ผลัดฟรีสไตล 4x100 ม. ชาย ทอง ม.เกษตรฯ 3.10.81 นาที, ผลัดฟรี
สไตล 4x100 ม.หญิง ทอง ม.กรุงเทพ 4.06.99 นาที  

 ยิงปน ชิง 6 ทอง ปนสั้นอัดลม ทีมชาย ทอง จุฬาฯ 1,657 แตม, ปนสั้นอัดลมบุคคล ชาย ทอง ปราการ การดี 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 574 แตม, ปนสั้นทีมหญิง ทอง ม.เชียงใหม 1,602 คะแนน, 
ปนสั้นบุคคล หญิง ทอง ณภัสวรรณ หวางไพบูลย 563 แตม (ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), ปนยาว
ทานอนทีมชาย ทอง ม.กรุงเทพ 1,707 แตม, บุคคล ชาย ทอง ธรายุทธ ศรีวรกุลวงศ 577 แตม (ม.กรุงเทพ)  

 ยูโด ชิง 6 ทอง รุนน้ําหนักไมเกิน 50 กก. ชาย ทอง กฤษณะ บุญประสิทธิ์ (ม.เชียงใหม), รุนน้ําหนักมากกวา 66 
กก. ชาย ทอง สวภพ จันทรจินดา (ม.เกษมบัณฑิต), รุนน้ําหนักมากกวา 81 กก. ชาย ทอง พงศพิษณุ ประทีปวัฒนา 
(ม.ศรีปทุม), รุนน้ําหนักมากกวา 45 กก. หญิง ทอง วันวิสา หมื่นจิต (ม.เกษมบัณฑิต), รุนน้ําหนักมากกวา 57 กก. 
หญิง ทอง อัญชรี ทองศรีสังข (ม.ศรีปทุม), รุนน้ําหนักมากกวา 70 กก.หญิง ทอง ธิตินันท อโนดาษ (ม.เกษม
บัณฑิต)  

 เรือพาย 6 ทอง เรือพายคยัค 1 คน 500 เมตร ชาย ทอง อนุสรณ สมมิตร (ม.พายพั) เรือพายคยัค 2 คน 500 เมตร 
หญิง ทอง ม.เชียงใหม เรือพาย 5 ฝพาย 500 เมตร ชาย ทอง ม.เชียงใหม เรือพาย 5 ฝพาย 500 เมตร หญิง ทอง 
มทร.สุวรรณภูมิ เรือพายคยัค 1 คน 500 เมตร หญิง ทอง แจมใส จันทรกลาง (ม.เชียงใหม) เรือพายคยัค 2 คน 500 
เมตร ชาย ทอง ม.พายัพ  

 ฟุตบอล หญิง รอบสอง ม.รัตนบัณฑิต อาศัยระบบทีมเวิรคและความสามารถเฉพาะตัวของ ผูเลนที่ดีกวาถลม 
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ม.บูรพา แหลก 17-0 โดย จันทรเพ็ญ สีเสริม, กาญจนา สังขเงิน และ ศิริกัญญา สรอยฟา ซัดคนละ 4 ประตู สวน
ประตูที่เหลือ ม.รัตนบัณฑิต ไดจาก ดวงกมล กรรณแกว, ดุจดาว วาหมงคล, วิลัยพร บุตรดวง และ ขวัญฤทัย สุข
เจริญ คนละ 1 ประตู มรภ.พระนคร ชนะ ม.นอรท-เชียงใหม 9-0, มรภ.นครสวรรค ชนะ มรภ.เทพสตรี 3-0, 
สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.เกษตรฯ 2-0  

 ฟุตบอล ชาย รอบสอง ม.หอการคาไทย ชนะ ม.แมฟาหลวง 4-0, ม.เกษมบัณฑิต ชนะ มรภ.บุรีรัมย 4-0, 
ม.กรุงเทพ รองแชมปปที่แลว ชนะ มรภ.เชียงใหม 4-0, ว.นอรทกรุงเทพ ชนะ มทร.ธัญบุรี 2-0, จุฬาฯ แพ มรภ.หมู
บานจอมบึง 1-3, ว.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ว.เทคโนโลยีธนบุรี 2-1  

 สรุปตารางเหรียญทอง 1.ม.กรุงเทพ (18 ทอง 9 เงิน 14 ทองแดง) 2.จุฬาฯ (12-6-7), 3.เชียงใหม (8-13-11), 4.ม.ศรี
ปทุม (5-3-10), 5.เกษมบัณฑิต (4-2-4), 6.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (4-1-1), 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (3-4-3), 8.ม.สยาม (3-0-1), 9.สถาบันการพลศึกษา (2-7-6), 10.ม.เกษตรศาสตร (2-6-7)  
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