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มั่ง ไวลายแชมปเอเชี่ยนเกมส พุงแหลนหนเดียวทําสถิติ 49.32 เมตร ควาเหรียญทองกีฬาปญญาชน ครั้ง
ฤกษเกมส" ไปแบบเหนือช้ัน ดาน วัชระ สอนดี กับ นงนุช แสนราช สอยทองวิ่ง 200 เมตรตามฟอรม  

อุม" ณัชฐานันตร จันทรกระจาง พลาดทาชวดทองวายฟรีสไตล 50 เมตร ปดฉากกวาดไปคนเดียว 7 
ี่ศึกลูกหนังได 4 ทีมตัดเชือก "แชมปเกา" ม.กรุงเทพ ปะทะ ม.หอการคาไทย และ "รองแชมปเกา" ม.ศรี
รภ.หมูบานจอมบึง  

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ราชพฤกษเกมส" ที่ มศว เปนเจาภาพ ชิงชัยกันที่วิทยาเข
เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผานมา มีชิงชัยทั้งสิ้นหมด 50 เหรียญทอง ปรากฏวา ฟุตบอลชาย เปนการเตะ
งชนะเลิศ "แชมปเกา" ม.กรุงเทพ ยังคงงัดฟอรมเฉียบขาด ถลม ว.นอรทกรุงเทพ ขาดลอย 5-1 จาก พล
ง ทําแฮตทริก นาที 21, 37, 80, อุบล ไกแกว นาที 29, ปฏิพน เพชรวิเศษ นาที 80 สวนทีมแพที่เหลือ 
ี่ เกรียงไกร สุวรรณกูล ถูกใบแดงชวง 10 นาทีสุดทาย ไดจาก วัชรพงษ สมานทอง นาที 45 ทําให 
ผานเขารอบตัดเชือกไปพบกับ ม.หอการคาไทย ที่ดวลจุดโทษชนะ ม.เกษมบัณฑิต 6-5 หลังเสมอกันใน
วันที่ 24 มกราคมนี้  

องชนะเลิศอีกคู เปนการพบกันระหวาง "รองแชมปเกา" ม.ศรีปทุม ที่ถลม มรภ.รําไพพรรณี ขาดลอย 
ยิงของ สุมัญญา ปุริสาย นาที 18, สมนึก แกวอาภรณ นาที 33, 84, ยิ่งยง แทนโสภา นาที 35, ภาณุพงศ 
ที 57, ธฤติ โนนศรีชัย นาที 71 สวนทีมแพที่เหลือ 10 คน จาก ธนวุฒิ ลันละนา ถูกไลออกนาที 44 ได
ธิชัย มัสบูงอ นาที 81 กับ มรภ.หมูบานจอมบึง ที่ชนะ ว.กรุงเทพธนบุรี 4-1 โดยฝายหลังยิงนํากอนจาก 
เด็ม นาที 6 กอนถูกทวงคืน 4 ลูกรวด จาก พรพิษณุ ฟุมฟู นาที 34, อนุสรณ สีมี นาที 54, เอกภูมิ โพธา
ที 86, 90 โดยเกมนี้มีนักเตะถูกไลออกฝายละ 1 คน คือ พรพิษณุ ฟุมฟู ของ มรภ.จอมบึง นาที 72 และ
ุรงค ของ ว.กรุงเทพธนบุรี นาที 89  

อลหญิง รอบรองชนะเลิศ ม.รันบัณฑิต ชนะ มรภ.พระนคร 3-0 ผานเขาชิงชนะเลิศกับ ส.การพลศึกษา 
.นครสวรรค 7-1 ในวันที่ 25 มกราคมนี้  
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 ดานกรีฑา ชิง 12 ทอง พุงแหลนหญิง บัวบาน ผามั่ง เจาของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส ของ ม.ศรีปทุม พุงหนเดียว
ทําระยะ 49.32 ม. ควาเหรียญทอง 5 สมัยซอนไปสบายๆ ทิ้งอันดับ 2 สุวรรณา เพชรคงทอง จากมหิดล ที่ทําไดแค 
41.52 ม. ขณะที่ว่ิง 200 เมตรชาย วัชระ สอนดี เจาของเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 ม. เอเชี่ยนเกมส และเจาของ
เหรียญทองวิ่ง 100 เมตร ในการแขงขันครั้งนี้ของเจาถิ่น มศว ไดเหรียญทองที่ 2 ดวยเวลา 21.45 วินาที เชนเดียว
กับว่ิง 200 ม.หญิง ที่ นงนุช แสนราช ของ ม.สยาม ที่ควาเหรียญทองวิ่ง 100 ม.มาแลว ก็ไดเหรียญทองที่ 2 ดวย
เวลา 24.80 วินาที  

 ว่ิง 5,000 ม.หญิง ทอง-พัชรี  ไชยทองศรี (ม.ขอนแกน) 18.32.27 นาที, เดิน 5,000 ม.หญิง ทอง-ธนภรณ เปยมสกุล 
(ม.กรุงเทพ) 26.56.69 นาที, กระโดดค้ําชาย ทอง-สมพงศ โสมบานกวย (ม.สยาม) 5.00 ม., กระโดดสูงชาย ทอง-
ครองเกียรติ วังสา (ม.เกษมบัณฑิต) 2.04 ม., ว่ิงขามรั้ว 400 ม.ชาย ทอง-ธีระพร ภาคํา (ส.การพลศึกษา) 52.40 
วินาที, ว่ิงขามรั้ว 400 ม.หญิง ทอง-เปรมวดี ครองก่ํา (ส.การพลศึกษา) 1.04.23 นาที, ว่ิงวิบาก 3,000 ม.ชาย ทอง-
ปฏิการ เพชรศรีชา (รมภ.วไลยอลงกรณ) 9.31.12 นาที, ว่ิง 800 ม.ชาย ทอง-ภัทรพงศ เขียวแดง (ม.รังสิต) 1.53.79 
นาที, ว่ิง 800 ม.หญิง ทอง-บัวทิพย บุญประเสริฐ (มรภ.วไลยอลงกรณ) 2.17.61 นาที  

 วายน้ํา ชิง 8 ทอง "เงือกอุม" ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ของ ม.หอการคาไทย ควาทอง กบ 50 ม.หญิง ดวยเวลา 
35.07 วินาที แตไปพลาดตอ ปยะพร ตันตินิติ ที่ควาเหรียญทองฟรีสไตล 50 ม.หญิง ดวยเวลา 27.51 วินาที ทําให
ได 7 เหรียญทองจากการแขงขันครั้งนี้ สวน กบ 50 ม.ชาย ทอง-วรวุฒิ อําไพวรรณ (ม.ธุรกิจบัณฑิตย) 29.41 วินาที
, ฟรีสไตล 50 ม.ชาย ทอง-ภัทรชัย เอี่ยมกาย (ม.เชียงใหม) 24.25 วินาที, ฟรีสไตล 1,500 ม.ชาย ทอง-ฐานวัฒน 
ธนากรวรเกียรติ (เอแบค) 16.31.05 นาที, ฟรีสไตล 1,500 ม.หญิง ทอง-ฤทัย  สันทัดวัฒนา (มรภ.สวนดุสิต) 
18.15.76 นาที, ผลัดผสม 4x100 ม.ชาย ทอง-ม.เกษตรศาสตร 4.09.50 นาที, ผลัดผสม 4x100 ม.หญิง ม.เชียงใหม 
4.41.61 นาที  

 เทควันโด ชิง 4 ทอง รุนแบนตัมเวท (62 กก.ชาย) พุดทะวง อุดทะสัก นักกีฬาทีมชาติลาว ที่มาเลนให 
มรภ.อุดรธานี ควาเหรียญทองมาครองเปนสมัยที่ 2, รุนแบนตัมเวทหญิง ทอง-ลดาวัลย วชิรเมฆากุล 
(ม.เกษตรศาสตร), รุนเวลเตอรเวทชาย (78 กก.) ทอง-นพพร ทัสบุตร (ม.เกษมบัณฑิต), รุนเวลเตอรเวทหญิง (67 
กก.) ทอง-ปยะพร ดงนอย (ม.เกษตรศาสตร), คาราเต-โด ชิง 5 ทอง ทารําทีมชาย ทอง-ม.แมฟาหลวง, ทารําทีม
หญิง ทอง-ม.ธรรมศาสตร, ทารําบุคคลชาย ทอง-สรรพสิทธิ์ ชลพันธ (ลาดกระบัง), ทารําบุคคลหญิง ทอง-"นอง
ปุย" ญาณิศา ตอรัตนวัฒนา (ม.เกษตรศาสตร), การตอสูรุน 50 กก.ชาย ทอง-ปฐมพล สาระรัตน (ม.สยาม)  

 ยิงปน ชิง 6 ทอง ปนยาวทานอนทีมหญิง ทอง-ม.กรุงเทพ 1,725 คะแนน, ปนยาวทานอนบุคคลหญิง ทอง สุภมาส 
วันแกว (ม.ศรีปทุม) 591 คะแนน, ปนยาวอัดลมทีมชาย ทอง-ม.เชียงใหม 1,712 คะแนน, ปนยาวอัดลมบุคคลชาย 
ทอง-วัชรพงษ เสารจร (ม.ธรรมศาสตร) 583 คะแนน, ปนสั้นมาตรฐานทีม ชาย ทอง-จุฬาฯ 1,562 คะแนน, ปนสั้น
มาตรฐานบุคคลชาย ทอง-ปราการ การดี (ลาดกระบัง) 558 คะแนน, ฟนดาบ ชิง 2 ทอง ฟอยลทีมชาย ทอง-ม.รัตน
บัณฑิต, เอเปทีมหญิง ทอง-ม.ธุรกิจบัณฑิตย, ตะกรอลอดหวง ชิง 1 ทอง ทอง-ว.กรุงเทพธนบุรี, เปตอง ชิง 1 ทอง 
ประเภททีมคูผสม ทอง-ม.ศรีปทุม  

 เรือพาย ชิง 6 ทอง คยัค 1 คน 200 ม.ชาย ทอง-อนุสรณ สมมิตร (ม.พายัพ), คยัค 2 คน 200 ม.หญงิ ทอง-
ม.เทคโนโลยีสุรนารี, เรือพาย 5 ฝพาย 200 ม.ชาย ทอง-ม.เชียงใหม, คยัค 1 คน 200 ม.หญิง ทอง-แจมใส จันทร
กลาง (ม.เชียงใหม), คยัค 2 คน 200 ม.ชาย ทอง-ม.พายัพ, เรือพาย 5 ฝพาย 200 ม.หญิง ทอง-ม.มหิดล, ลีลาศ ชิง 5 
ทอง สแตนดารด คลาส บ ีทอง-มศว, สแตนดารด คลาส อี วอลซ ทอง-ม.มหาสารคาม, สแตนดารด คลาส อี 
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แทงโก ทอง-ม.มหาสารคาม, สแตนดารด คลาส ดี ทอง-ม.มหาสารคาม, สแตนดารด คลาส ซี ทอง-มศว  

 ดาน ดร.ณัฐ อินทรปาณ ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ ไทย (ก.ก.ม.ท.) เปดเผย
วา การบริหารงานของ ก.ก.ม.ท.มาถูกทางแลว แตสิ่งที่อยากฝากใหพิจารณาคือ การแขงขันกีฬาปญญาชนใน
ปจจุบันนี้ มีจํานวนสถาบันเขารวมมากเกินไป จนทําใหมนตเสนหและจุดมุงหมายของนักกีฬาลดนอยลง จึงเตรียม
นําเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมใหมีการปฏิวัติการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยใหม โดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงขอดีขอเสียของการแขงขันในปจจุบัน จากนั้นจะมีการคัดเลือกเอาเฉพาะกีฬาที่เปน
สากลจริงๆ มาแขงขัน อาจจะแบงการคัดโซนในแตละภาคทั่วประเทศ หรือตามชวงฤดูกาลของประเทศวากีฬา
ชนิดไหนเหมาะสมบาง จากนั้นจะคัดเอาทีมที่มีผลงานดีที่สุดในแตละภาคมาแขงขันกันในรอบสุดทาย ซึ่งจะไม
สรางปญหาและความหนักใจใหเจาภาพ ขณะเดียวกันนักกีฬาระดับอุดมศึกษายังจะมีการแขงขันตลอดทั้งปอีกดวย  

สรุปตารางเหรียญทอง  

 ทอง เงิน ทองแดง  

ม.กรุงเทพ 23 21 23  

จุฬาฯ 18 9 12  

ม.เชียงใหม 13 19 22  

ม.เกษตรศาสตร 12 10 10  

ศรีปทุม 11 7 18  
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