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ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2550
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

“ณัชฐานันตร จอราชินีสระ”
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษเกมส” ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก วันที่ 4 เมื่อ
วานนี้ (22 ม.ค.) ไฮไลต สําคัญอยูที่วายน้ํา เมื่อ “เงือกอุม” ณัชฐานันตร จันทรกระจาง จาก ม.หอการคาไทย ควาไดอีก 2 เหรียญทอง
จากฟรีสไตล 200 ม. ทําเวลาได 2.05.71 น. ทําลายสถิติเดิม และเดี่ยวผสม 200 ม. 2.23.75 น. รวมไดแลว 6 เหรียญทอง โดยณัชฐานันตร
เปดเผยวา 6 เหรียญทองที่ไดถือวาเกินคาด ยังมั่นใจวาจะไดครองตําแหนงราชินีสระอีกสมัย โดยยังเหลือแขงอีก 2 รายการ สวน “ฉลาม
ตอ” รดมยศ มาตเจือ จากจุฬาลงกรณฯ ก็ยังสรางผลงานไดเยี่ยม เมื่อควาไดอีก 2 เหรียญทอง จากเดี่ยวผสม 200 ม. ทําเวลาได 2.10.29 น.
และผีเสื้อ 100 ม. 56.40 วิ. รวมไดไปแลว 6 เหรียญทองเชนกัน ขณะที่สุริยา สุขสุภักดิ์ จากจุฬาลงกรณฯ ก็ไลจี้มาติดๆ ความาอีก 1
เหรียญทอง จากกรรเชียง 200 ม. ทําเวลาได 2.11.35 น. รวมแลวไดไป 5 เหรียญทอง
สรุปผลการชิงชัย 31 เหรียญทอง ดังนี้ กรีฑา ขวางคอน ชาย ทอง-ยงจรส กันจู (ม.สยาม) 52.09 ม., กระโดดไกล หญิง ทอง-ศิรฎา สีชัย
ชนะ (ม.มหิดล) 5.91 ม., กระโดดสูง หญิง ทอง-หนึ่งฤทัย ไชยเพชร (ม.สยาม) 1.79 ม., วิ่ง 5,000 ม. ชาย ทอง-ธีรชัย ระยับศรี (ม.รังสิต)
16.00.70 น., ทศกรีฑา ชาย ทอง-ภควัต เหิรเมฆ (ม.ศรีปทุม) 6,010 คะแนน/เทควันโด รุนพินเวท ไมเกิน 54 กก. ชาย ทอง-ชัชวาล ขาว
ละออ (ม.เกษตรศาสตร), รุนพินเวท ไมเกิน 47 ก.ก. หญิง ทอง-กาญจนา สุทธิแพทย (ม.เกษตรศาสตร), รุนเฮฟวี่เวท มากกวา 84 กก.
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ชาย ทอง-ภัคพงศ มะสัน (ม.รามคําแหง), รุนเฮฟวี่เวท มากกวา 72 ก.ก. หญิง ทอง-รภัทกร ประสพสุข (ม.เกษตรศาสตร)
ดาบสากล เอเป ทีมชาย ทอง-ม.รัตนบัณฑิต, เซเบอร ทีมหญิง ทอง-ม.หอการคาไทย/ยิงปน เปาวิ่งผสม ทีมชาย ทอง-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (อภิชาติ อรุณนวล, เอกชัย วิริยะมัติ, เอกมล กระจางโพธิ์), เปาวิ่งผสม บุคคลชาย ทอง-พีรพล
โชติไพบูลยพันธุ (ม.สยาม), ปนสั้นอัดลม ทีมหญิง ทอง-จุฬาลงกรณฯ (นิศากร พรหมลิขิตชัย, ธีรนุช ภัทรวุฒิพงศ, สิริมาลย มาตรคํา
จันทร), ปนสั้นอัดลม บุคคลหญิง ทอง-ณภัสวรรณ หวางไพบูลย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), ปนสั้นยิงชา ทีม
ชาย ทอง-ม.เกษตรศาสตร (ชนุตม นาคนที, ทศพล ศิริวรเวทย, ศิตวิทย พูลชัย), ปนสั้นยิงชา บุคคลชาย ทอง-ปราการ การดี (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง), ปนยาวมาตรฐาน ทีมหญิง ทอง-ม.กรุงเทพ (ศศิธร หงษประเสริฐ, ศิรินภา ศิริมา, สลิ
ลาทิพย ทิพยไกรศร), ปนยาวมาตรฐาน บุคคลหญิง ทอง-สุภมาส วันแกว (ม.ศรีปทุม)
ยูโด รุน 55-60 กก. ชาย ทอง-สุทธิเกียรติ จันตะคาด (ม.เกษตรศาสตร), รุน 73-81 กก. ชาย ทอง-พิภัช ธรรมอินทร (ม.ธุรกิจบัณฑิตย),
รุน 48-52 กก. หญิง ทอง-ณัฐวดี รูปสงค (ม.เกษตรศาสตร), รุน 63-70 กก. หญิง ทอง-มนฤดี ครองธานี (ม.ศรีปทุม)/วายน้ํา ฟรีสไตล
200 ม. ชาย ทอง-คุณานนท กิตติพุฒิ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 1.56.43 น., ฟรีสไตล 200 ม. หญิง
ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 2.05.71 น. (ทําลายสถิติเดิมที่ไพลิน เตชะกฤตธีรนันท เคยทําไว), เดี่ยวผสม 200 ม.
ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาลงกรณฯ) 2.10.29 น., เดี่ยวผสม 200 ม.หญิง ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคา ไทย)
2.23.75 น., กรรเชียง 200 ม. ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาลงกรณฯ) 2.11.35 น., กรรเชียง 200 ม. หญิง ทอง-ชญานิน หวังดีธรรม
(จุฬาลงกรณฯ) 2.27.79 น., ผีเสื้อ 100 ม. ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาลงกรณฯ) 56.40 วิ., ผีเสื้อ 100 ม. หญิง ทอง-ปาริฉัตร วงศพิลา
(ม.กรุงเทพ) 1.04.33 น.
สรุปเหรียญรางวัลที่แตละสถาบันไดรับเรียงตาม ลําดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 20-14-19,
อันดับ 2 จุฬาลงกรณฯ 17-7-9, อันดับ 3 ม.เชียงใหม 8-16-13, อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร 8-8-9 และอันดับ 5 ม.ศรีปทุม 8-5-14
อนึ่ง ผศ.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ ฝายเทคนิคกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 เปดเผยวา ในราชพฤกษเกมสครั้งนี้ มีนักมวย
สากลสมัครเลนจากสถาบันตางๆ เจตนาทําน้ําหนักไมถึง จงใจตกตาชั่ง เพื่อไมตองแขงขัน เพื่อจะไดไปชกในรายการชิงแชมปประเทศ
ไทย ที่กําลังชิงชัยอยูในเวลานี้แทน ถือวาไมมีสปริต ดังนั้นคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (กกมท.) จึงเตรียมเสนอให
ตัดกีฬามวยสากลสมัครเลนออก ในกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งตอไป ที่ ม.วลัยลักษณ เปนเจาภาพ
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