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

‘เงือกอุม’เหมาคนเดียว 6 ทอง ซิวราชินีสระราชพฤกษเกมส

’หนึ่งฤทัย’แชมปกระโดดสูง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ “ราชพฤกษเกมส” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่
22 ม.ค.มีการชิงชัย 31 เหรียญทอง ซึ่งวายน้ํายังไดรับความสนใจจากแฟนๆ ของสถาบันตางๆ เพราะมีนักกีฬาชื่อดังลงแขงกันมากมาย และ “เงื่อนอุม”
ณัชฐานันตร จันทรกระจาง สาวนอยวัย 20 ป ที่กําลังเรียนอยูชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ไดสรางชื่อใหกับ ม.หอการคาไทย เมื่อกวาดไปอีก 2 ทอง จาก
รายการ ฟรีสไตล 200 เมตร ทําเวลาได 2.05.71 นาที และ เดี่ยวผสม 200 เมตร สถิติ 2.23.75 นาที รวมแลว "ณัชฐานันตร" ควาไป 6 เหรียญทอง
หลังการแขงขัน "เงือกอุม" กลาววา ตอนแรกตั้งเปาจะควาใหได 5 เหรียญทอง แตเมื่อทําไดถึง 6 ก็ถือวานาพอใจมากและทําไดดีเกินคาด อยางไรก็ตาม
ยังเหลือการแขงอีก 2 รายการ คิดวาจะพยายามทําหนาที่ใหดีที่สุด และนาจะไดครองตําแหนง "ราชินีสระ" อีกสมัย สวนเปาหมายตอไป คืออยากจะติด
ทีมชาติลงแขงในกีฬาซีเกมส ปลายปนี้
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สวน "ฉลามตอ" รดมยศ มาตเจือ ไมนอยหนา ควา 2 เหรียญทองใหกับ "จุฬาฯ" จาก เดี่ยวผสม 200 เมตร สถิติ 2.10.29 นาที และผีเสื้อ 100 เมตร สถิติ
56.40 วินาที รวมเบ็ดเสร็จ "ฉลาม ตอ" ซิวทองใหกับ "จามจุรี" ไป 6 เหรียญทองเชนกัน ขณะที่ สุริยา สุขสุภักดิ์ ดาวรุงอีกคนจาก "จุฬาฯ" ควาเหรียญ
ทอง จาก กรรเชียง 200 เมตร เวลา 2.11.35 นาที ทําให "สุริยา" หยิบทองใหกับ "จุฬาฯ" ไปถึง 5 เหรียญแลว
ขณะที่กรีฑา หนึ่งฤทัย ไชยเพชร นักกระโดดสูงทีมชาติไทย ลงแขงขันใหกับ ม.สยามและควาเหรียญทองไปตามคาด ดวยสถิติ 1.79 เมตร แตในรายการ
กระโดดไกล ที่ "หนึ่งฤทัย" ไมถนัด ปรากฏวา พายคูแขงยับไมไดเหรียญอะไรติดมือ
ดาน ผศ.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ คณะทํางาน ฝายเทคนิคกีฬา "ราชพฤกษเกมส" เปดเผยวา มีนักมวยสากลสมัครเลน จากสถาบันตาง ๆ เจตนาทําน้ําหนัก
ใหตกตาชั่งหรือเกินพิกัด เพื่อไมตองลงแขงขัน แตจะไปขึ้นชกในรายการมวยสากลสมัครเลนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2550 ระหวางวันที่
19-25 ม.ค. แทน ซึ่งถือวาไมมีสปริตของนักกีฬาและผูฝกสอนในระดับปญญาชน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ก.ก.ม.ท.) จึงเตรียมที่จะตัดกีฬามวยสากลสมัครเลนออกจากการชิงชัยครั้งตอไปที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะเปนเจาภาพในปหนา
สรุปผลการชิงชัย 31 เหรียญทอง "ราช พฤกษเกมส" วายน้ํา ฟรีสไตล 200 เมตร ชาย ที่ 1 คุณานนท กิตติพุฒิ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ) สถิติ
1.56.43 นาที, ฟรีสไตล ที่ 1 ชญานิน หวังดีธรรม (จุฬาฯ) สถิติ 2.27.79 นาที, ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง ที่ 1 ปาริฉัตร วงศพิลา (ม. กรุงเทพ) สถิติ 1.04.33
นาที/กรีฑา ขวางคอน ชาย ที่ 1 ยงจรส กันจู (ม.สยาม) สถิติ 52.09 เมตร, กระโดดไกล หญิง ที่ 1 ศิรฏา สีชัยชนะ (ม.มหิดล) 5.91 เมตร, วิ่ง 5,000 เมตร
ชาย ที่ 1 ธีรชัย ระบับศรี (ม.รังสิต) สถิติ 16.00.70 นาที, ทศกรีฑา ชาย ที่ 1 ภควัต เหิรเมฆ (ม.ศรีปทุม) 6,010 คะแนน
ยิงปน เปาวิ่งผสม (ทีมชาย) ที่ 1 อภิชาต อรุณนวล, เอกชัย วิริยะมัติ, เอกมล กระจางโพธิ์ (ส.เทคโนโลยีฯ เจาคุณทหารฯ) 798 คะแนน, เปาวิ่งผสม
(บุคคลชาย) ที่ 1 พีรพล โชติไพบูลยพันธุ (ม.รามคําแหง) 332 คะแนน, ปนสั้นอัดลม (ทีมหญิง) ที่ 1 นิศากร พรหมลิขิตชัย, ธีรนุช ภัทรวุฒิพงศ, สิริมาลย
มาตรคําจันทร (จุฬาฯ) 1,090 คะแนน, ปนสั้นอัดลม (บุคคลหญิง) ที่ 1 ณภัสวรรณ หวางไพบูลย (ส.เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ) 378 คะแนน, ปนสั้นยิง
ชา (ทีมชาย) ที่ 1 ม. เกษตรศาสตร 1,507 คะแนน, ปนสั้นยิงชา (บุคคลชาย) ที่ 1 ปราการ การดี (ส.เทคโนโลยีฯ เจาคุณทหารฯ) 541 คะแนน, ปนยาว
มาตรฐาน (ทีมหญิง) ที่ 1 ศศิธร หงสประเสริฐ, ศิรินภา ศิริมา, สลิลา ทิพย ทิพยไกรศร (ม.กรุงเทพ) 1,165 คะแนน, ปนยาวมาตรฐาน (บุคคลหญิง) ที่ 1
สุภมาส วันแกว (ม.ศรีปทุม) 581 คะแนน
ยูโด รุน 55-60 กก.ชาย ที่ 1 สุทธิเกียรติ จันตะคาด (ม.เกษตรศาสตร), รุน 73-81 กก.ชาย ที่ 1 พิภัช ธรรมอินทร (ม.ธุรกิจบัณฑิตย), รุน 48-52 กก.หญิง ที่
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1 ณัฐวดี รูปสงค (ม.เกษตร ศาสตร), รุน 63-70 กก.หญิง ที่ 1 มลฤดี ครองธานี (ม.ศรีปทุม)/ฟนดาบ 2 ทอง เอเป ชาย ที่ 1 ม.รัตนบัณฑิต, เซเบอร (ทีม
หญิง) ที่ 1 ม.หอการคา/เทควันโด 4 ทอง รุนพินเวต ไมเกิน 54 กก. ชาย ที่ 1 ชัชวาล ขาวลออ (ม.เกษตรศาสตร) ชนะ ตฤณ แกนหิรญ
ั (ม.ธรรมศาสตร)
3-2, รุนพินเวตไมเกิน 47 กก. หญิง ที่ 1 กาญจนา สุทธิแพทย (ม.เกษตรศาสตร) ชนะ อังคนา จิตรีวาสน (ม.รังสิต) 1-0, รุนเฮฟวี่เวต เกิน 84 กก.ชาย ที่ 1
ภัคพงศ มะสัน (ม.รามคําแหง) ชนะ อนุชา พิลาวัลย (ม. เกษตรศาสตร) 8-6, รุนเฮฟวี่เวต เกิน 72 กก. หญิง ที่ 1 รภัทกร ประสพสุข (ม.เกษตรศาสตร)
ชนะอารเอสซี เมธิยา แสงแกว (ม.รามคําแหง) 7-0 ยกที่ 2
สรุปเหรียญรางวัล อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 20-14-19, อันดับ 2 จุฬาฯ 17-7-9, อันดับ 3 ม.เชียงใหม 8-16-13, อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร 8-8-9, อันดับ 5 ม.ศรี
ปทุม 8-5-14, อันดับ 22 มศว "เจาภาพ" 1-2-4.
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