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ีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ จ.นครนายก วันที่ 5 เมื่อวานนี้            
ฮไลตสําคัญอยูที่กรีฑา เมื่อบัวบาน ผามั่ง เจาของเหรียญทองพุงแหลนกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 15 ที่ประเทศกาตาร            
ุม ควาเหรียญทองไปครองตามคาด ดวยสถิติ 49.32 ม.  

ันสุดทาย “เงือกอุม” ณัชฐานันตร จันทรกระจาง จาก ม.หอการคาไทย ก็สงทายไดอีก 1 เหรียญทอง จากกบ 50 ม. ดวยเวลา 
เสร็จเก็บไป 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ควาตําแหนงราชินีสระ ขณะที่ “ฉลามตอ” รดมยศ มาตเจือ จาก
ฯ แมจะพลาดไดเหรียญเงินกบ 50 ม. แตรวมแลวก็ยังไดไปทั้งหมด 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เปนเจาสระ  

ิง 50 เหรียญทอง ดังนี้ กรีฑา ว่ิง 5,000 ม.หญิง ทอง-พัชรี ไชยทองศรี (ม.ขอนแกน) 18.32.27 น., เดิน 5,000 ม.หญิง ทอง-
มสกุล (ม.กรุงเทพ) 26.56.59 น., กระโดดค้ํา ชาย ทอง-สมพงศ โสมบานกวย (ม.สยาม) 5.00 ม., กระโดดสูง ชาย ทอง-
ิ วังสา (ม.เกษมบัณฑิต) 2.04 ม., พุงแหลน หญงิ ทอง-บัวบาน ผามั่ง (ม.ศรีปทุม) 49.32 ม., ว่ิงขามรั้ว 400 ม. ชาย ทอง-ธีระ
ถาบันการพลศึกษา) 52.43 วิ., ว่ิงขามรั้ว 400 ม. หญิง ทอง-เปรมวดี ครองก่ํา (สถาบันการพลศึกษา) 1.04.23 น., ว่ิง 200 
วัชระ สอนดี (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 21.45 วิ., ว่ิง 200 ม.หญิง ทอง-นงนุช แสนราช (ม.สยาม) 24.80 วิ., ว่ิงวิบาก 3,000 ม. 
ิการ เพชรศรีชา (ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ) 9.31.12 น., ว่ิง 800 ม.ชาย ทอง-ภัทรพงศ เขียวแดง (ม.รังสิต) 1.53.79 น., ว่ิง 
ทอง-บัวทิพย บุญประเสริฐ (ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ) 2.17.61 น.  

ารําบุคคล หญิง ทอง-ญานิศา ตอรัตนวัฒนา (ม.เกษตรศาสตร), ทารําบุคคล ชาย ทอง-สรรพสิทธิ์ ชลพันธ (สถาบัน
ระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง), ทารําทีม หญิง ทอง-ม.ธรรมศาสตร (วิภวา เจริญศาสนกุล, รัตนาวดี เลิศลบ, ชลินันท 
), ทารําทีม ชาย ทอง-ม.แมฟาหลวง (จามร จามรี, อนุรักษ เทพคําใต, จรัญ ทะนันใจ), รุนไมเกิน 50 ก.ก.ชาย ทอง-ปฐมพล 
.สยาม)  

าบฟอยลทีม ชาย ทอง-ม.รัตนบัณฑิต, ดาบเอเปทีม หญิง ทอง-ม.ธุรกิจบัณฑิตย/ตะกรอลอดหวง ทีมชาย ทอง-ว.กรุงเทพ  
ันโด รุน 58-62 ก.ก. ชาย ทอง-พุดทะวง อุดทะสัก (ม.ราชภัฏอุดรธานี), รุน 51 - 55 ก.ก.หญิง ทอง-ลดาวัลย วชิรเมฆากุล 
สตร), รุน 72-78 ก.ก.ชาย ทอง-นพพร ทัสบุตร (ม.เกษมบัณฑิต), รุน 63-67 ก.ก.หญิง ทอง-ปยะพร ดงนอย 
สตร)   
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เปตอง ทีมคูผสม ทอง-ม.ศรีปทุม 1/ยิงปน ปนยาวอัดลมทีม ชาย ทอง-ม.เชียงใหม (ธนภัทร ธนัญชัย, ณัฐดนัย สุขลําภู, วิวัฒน สุริยะ
จันทร), ปนยาวอัดลมบุคคล ชาย ทอง-วัชรพงษ เสารจร (ม.ธรรมศาสตร), ปนสั้นมาตรฐานทีม ชาย ทอง-จุฬาลงกรณฯ (รณยุทธ เรือง
ปญญาวุฒิ, รณกร เรืองปญญาวุฒิ, จารุทัศ สุคนธสิงห), ปนสั้นมาตรฐานบุคคล ชาย ทอง-ปราการ การดี(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง), ปนยาวทานอนทีม หญิง ทอง-ม.กรุงเทพ (ศิรินภา ศิริมา, ปรมาภรณ พงษเหลาขํา, สลิลาทิพย ทิพย
ไกรศร), ปนยาวทานอนบุคคล หญิง ทอง-สุภมาส วันแกว (ม.ศรีปทุม)  

เรือพาย คยัค 1 คน 200 ม.ทั่วไป ชาย ทอง-อนุสรณ สมมิตร (ม.พายัพ) 38.54 วิ., คยัค 2 คน 200 ม. ทั่วไป หญิง ทอง-ม.เทคโนโลยีสุร
นารี 50.45 วิ., เรือ 5 ฝพาย 200 ม.ทั่วไป ชาย ทอง-ม.เชียงใหม 47.58 วิ., คยัค 1 คน 200 ม.ทั่วไป หญิง ทอง-แจมใส จันทรกลาง 
(ม.เชียงใหม) 50.50 วิ., คยัค 2 คน 200 ม.ทั่วไป ชาย ทอง-ม.พายัพ 36.62 วิ., เรือ 5 ฝพาย 200 ม.ทั่วไป หญิง ทอง-ม.มหิดล 56.08 วิ.  

 ลีลาศ สแตนดารด คลาส บี ทอง-ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ธราศัย สุขดี, สินีนาต มามี), สแตนดารด คลาส อี วอลซ ทอง-ม.มหาสารคาม 
(อรวรา กิมานันท, ชิระวุฒิ อัจจฉริยชีวิน), สแตนดารด คลาส อี แทงโก ทอง-ม.มหาสารคาม (อรวรา กิมานันท, ชิระวุฒิ อัจจฉริยชีวิน), 
สแตนดารด คลาส ดี ทอง-ม.มหาสารคาม (อรวรา กิมานันท, ชิระวุฒิ อัจจฉริยชีวิน), สแตนดารด คลาส ซี ทอง-ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ศุภสินี อัครศวะเมฆ, อภิชัย พรหมบุญ)   

วายน้ํา ฟรีสไตล 1,500 ม.ชาย ทอง-ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรต์ิ (ม.อัสสัมชัญ) 16.31.05 น., ฟรีสไตล 1,500 ม.หญิง ทอง-ฤทัย สันทัด
วัฒนา (ม.ราชภัฏสวนดุสิต) 18.15.76 น., กบ 50 ม.ชาย ทอง-วรวุฒิ อําไพวรรณ (ม.ธุรกิจบัณฑิตย) 29.41 วิ., กบ 50 ม.หญิง ทอง-ณัชฐา
นันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) 35.07 วิ., ฟรีสไตล 50 ม.ชาย ทอง-ภัทรชัย เอี่ยมกาย (ม.เชียงใหม) 24.25 วิ., ฟรีสไตล 50 
ม.หญิง ทอง-ปยะพร ตันตินิติ (ม.กรุงเทพ) 27.51 วิ., ผลัดผสม 4x100 ม.ชาย ทอง-ม.เกษตรศาสตร 4.09.50 น., ผลัดผสม 4x100 ม.หญิง 
ทอง-ม.เชียงใหม 4.41.61 น.  

 สําหรับฟุตบอล ทีมชาย รอบ 8 ทีมสุดทาย ม.หอการคาไทย ชนะจุดโทษ ม.เกษมบัณฑิต 6-5 (เสมอในเวลา 0-0), ม.กรุงเทพ ชนะ 
ว.นอรทกรุงเทพ 5-1, ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง ชนะ ว.กรุงเทพธนบุรี 4-1, ม.ศรีปทุม ชนะ ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 6-1 โดยรอบรองฯ    
วันที่ 24 ม.ค. ม.หอการคาไทย พบ ม.กรุงเทพ เริ่ม 13.00 น. และ ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง พบ ม.ศรีปทมุ เริ่ม 15.00 น. ที่สนามฟุตบอล 
1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ    

สวนฟุตบอล ทีมหญิง รอบรองฯ ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.ราชภัฏพระนคร, สถาบันการพลศึกษา ชนะ ม.ราชภัฏนครสวรรค โดยรอบชิงฯ 
วันที่ 25 ม.ค. คูชิงที่ 3 ม.ราชภัฏพระนคร พบ ม.ราชภัฏนครสวรรค เริ่ม 13.00 น. และคูชิงฯ ม.รัตนบัณฑิต พบ สถาบันการพลศึกษา 
เริ่ม 15.00 น. ที่สนามฟุตบอล 1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ 
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