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"รดมยศ"เฉียบโกยแลว6ทองม.กรุงเทพยังนําราชพฤกษเกมส 
 

อ" รดมยศ มาตเจือ จากจุฬาฯ กับ "เงือกอุม" ณัชฐานันท จันทรกระจาง ของ 
คา ยังโชวฟอรมสะทานสระ เก็บอีกคนละ 2 เหรียญทอง พรอมทุบสถิติเดิม 
ไปแลวคนละ 6 ทอง จากศึกกีฬาปญญาชน  

กษเกมส" จอราชาและราชินีเหรียญทอง ดานจอมเตะเทควันโดทีมชาติอยาง 
ระสบสุข, ชัชวาลย ขาวละออ งัดฟอรมเหนือชั้น ซิวทองตามคาด ขณะที่ทัพ
.กรุงเทพ ยังแรงจัดเก็บไปแลว 20 ทอง เริ่มทิ้งจุฬาฯ นําโดงเปนจาฝูง สวน
สมัครเลน ปวดหัว นักชกเจตนาตกตาชั่งเพื่อไปตอยมวยชิงแชมปประเทศไทย 
าจไมมีการจัดชิงชัย  
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 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ "ราชพฤกษเกมส" เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม ที่ มศว องครักษ มีชิงชัยทั้งหมด 31 เหรียญทอง มีผลดังนี้ กรีฑา ชิง 
5 ทอง กระโดดไกลหญิง ทอง-ศิรฎา สีชัยชนะ (ม.มหิดล) 5.91 ม., กระโดดสูง
หญิง ทอง-หนึ่งฤทัย ไชยเพชร (ม.สยาม) 1.79 ม., ขวางคอนชาย ทอง-ยงจรส กันจู 
(ม.สยาม) 52.09 ม., ทศกรีฑา ทอง-ภควัต เหิรเมฆ (ม.ศรีปทุม) 6,010 คะแนน, 
วิ่ง 5,000 ม.ชาย ทอง-ธีรชัย ระยับศรี (ม.รังสิต) 16.00.70 นาที, ดาบสากล ชิง 
2 ทอง เซเบอรทีมหญิง ทอง-ม.หอการคาไทย, ดาบเอเป ทีมชาย ทอง-ม.รัตนบัณฑิต  

 ยิงปน ชิง 8 ทอง ปนยาวมาตรฐานทีมหญิง ทอง-ม.กรุงเทพ 1,665 คะแนน, ปนยาว
มาตรฐานบุคคลหญิง ทอง-สุภมาส วันแกว (ม.ศรีปทุม) 581 คะแนน, ปนสั้นยิงชา
ทีมชาย ทอง-ม.เกษตรศาสตร 1,507 คะแนน, ปนสั้นยิงชาบุคคลชาย ทอง-ปราการ 
การดี (ลาดกระบัง) 541 คะแนน, ปนสั้นอัดลมทีมหญิง ทอง-จุฬาฯ 1,090 คะแนน
, ปนสั้นอัดลมบุคคลหญิง ทอง-ณภัสวรรณ  หวางไพบูลย (สจพ.) 378 คะแนน, เปา
วิ่งผสมทีมชาย ทอง-ลาดกระบัง 798 คะแนน, เปาวิ่งผสมบุคคลชาย ทอง-พีรพล โชติ
ไพบูลยพันธุ (ม.รามคําแหง) 332 คะแนน  

 ยูโด ชิง 4 ทอง รุน 52 กก.หญิง ทอง-ณัฐวดี รปูสงค (ม.เกษตรศาสตร), รุน 60 
กก.ชาย ทอง-สุทธิเกียรติ จันตะคาด (ม.เกษตรศาสตร), รุน 70 กก.หญิง ทอง-มน
ฤดี  ครองธานี (ม.ศรีปทุม), รุน 81 กก.ชาย ทอง-พิภัช ธรรมอินทร (ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย), เทควันโด ชิง 4 ทอง รุนพินเวทหญิง (47 กก.) ทอง- กาญจนา  สุทธิ
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แพทย (ม.เกษตรศาสตร), รุนพินเวทชาย (54 กก.) ทอง-ชัชวาลย ขาวละออ 
(ม.เกษตรศาสตร), รุนเฮฟวีเวทหญิง (72 กก.) ทอง-รภัทกร ประสพสุข 
(ม.เกษตรศาสตร), รุนเฮฟวีเวทชาย (84 กก.) ทอง-ภัคพงศ มะสัน (ม.รามคําแหง) 

 วายน้ํา ชิง 8 ทอง กรรเชียง 200 ม.ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาฯ) 2.11.35 
นาที, กรรเชียง 200 ม.หญิง ทอง-ชญานิน หวังดีธรรม (จุฬาฯ) 2.27.79 นาที, 
เดี่ยวผสม 200 ม.ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) 2.10.29 นาที (ทําลายสถิติ
เดิม 2.11.54 นาที), เดี่ยวผสม 200 ม.หญิง ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง 
(ม.หอการคาไทย) 2.23.75 นาที (ทําลายสถิติเดิม 2.25.27 นาที), ผีเสื้อ 100 
ม.ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) 56.40 วินาที (ทําลายสถิติเดิม 56.87 นาที), 
ผีเสื้อ 100 ม.หญิง ทอง-ปาริฉัตร วงศพิลา (ม.กรุงเทพ) 1.04.33 นาที, ฟรีสไตล 
200 ม.ชาย ทอง-คุณานนท  กิตติพุฒิ (ลาดกระบัง) 1.56.43 นาที, ฟรีสไตล 
200 ม.หญิง ทอง-ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 2.05.71 นาที 
(ทําลายสถิติเดิม 2.06.29 นาที)  

 จากผลการแขงดังกลาว ทําใหถึงขณะนี้ "ฉลามตอ" รดมยศ และ "เงือกอุม" ณัชฐา
นันตร ตางกวาดไปแลวคนละ 6 เหรียญทอง และยังเหลือการแขงขันอีกคนละ 2 ราย
การ จอควาตําแหนงราชาและราชินีเหรียญทอง "ราชพฤกษเกมส" คอนขางแนนอน
แลว  

 สวนผลการแขงขันกีฬาประเภทอื่นๆ มีดังนี้ บาสเกตบอล ทีมชาย รอบสอง ม.ธรรม
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ศาสตร ชนะ ม.เชียงใหม 84- 55, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ จุฬาฯ 72-54, มศว ชนะ ม. 
ขอนแกน 80 -53, ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ มรภ.วไลยอลงกรณ 80-51, 
วอลเลยบอล ทีมหญิง รอบสอง สายซี สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.มหาสารคาม 3-0, 
ม.ศรีปทุม ชนะ มรภ.อุบลราชธานี 3-0, ม.มหิดล ชนะ มรภ.นครสวรรค 3-1, 
ม.รัตนบัณฑติ ชนะ ม.รังสิต 3-1, ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ ม.หาดใหญ 3-0  

 ดาน ผศ.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ คณะทํางานฝายเทคนิคกีฬา “ราชพฤกษเกมส” เปดเผย
วา การแขงขันมวยสากลสมัครเลนในครั้งนี้ไมไดรับความรวมมือจากสถาบันตางๆ เทา
ที่ควรนัก เนื่องจากศึกครั้งนี้ไปชนกับการแขงขันมวยสากลสมัครเลนชิงแชมปประเทศ
ไทยพอดี ทั้งที่โปรแกรมการแขงขันตางๆ เรากําหนดไวนานเปนปแลว จึงอยากใหผู
ใหญในสมาคมที่รับผิดชอบชวยดูแลในสวนนี้ดวย เพราะหากโปรแกรมไมซ้ําซอนกัน 
เชื่อวาประโยชนในการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักกีฬานั้นมีมาก  

 ผศ.ไพบูลย กลาวอีกวา จากปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น สงผลใหนักกีฬาและผูฝกสอนจาก
สถาบันตางๆ จงใจทําใหน้ําหนักตัวเองเกินพิกัด หรือตองการตกตาชั่งเพื่อจะไดไมตอง
มาแขงขัน จากนั้นจะเดินสายไปแขงขันศึกชิงแชมปประเทศไทย ระหวางวันที่ 19-25 
มกราคมแทน ซึ่งการกระทําแบบนี้จะทําใหวงการกีฬาไทยเจริญเติบโตไดอยางไร ลาสุด
นําเรื่องดังกลาวเขารายงานตอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
หรือ ก.ก.ม.ท.เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อจะมีการพิจารณาและหาทางแกไขตอไป  

 รายงานขาวจากคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬา แจงวา ก.ก.ม.ท.หนักใจกับเหตุการณที่
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เกิดขึ้นมาก หลังรับรูวานักกีฬาและผูฝกสอนบางสถาบันรวมหัวกันเจตนาใหนักกีฬาตก
ตาชั่ง จึงมีแนวโนมสูงวาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 ที่ 
ม.วลัยลักษณ จะรับเปนเจาภาพ อาจไมบรรจุกีฬามวยสากลสมัครเลนเขาชิงเหรียญทอง 
ทั้งที่จริงกอนหนานี้เมื่อ 3 ปที่แลว การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยที่เชียงใหม ที่
นครราชสีมา และที่ ม.มหิดล ก็ไมมีการบรรจุกีฬาชนิดนี้เขาไป  

สรุปตารางเหรียญทอง  

 ทอง เงิน ทองแดง  

ม.กรุงเทพ 20 14 19  

จุฬาฯ 17 7 9  

ม.เชียงใหม 8 16 13  

ม.เกษตรศาสตร 8 8 9  

ม.ศรีปทุม 8 5 14  
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