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ีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ “ราชพฤกษเกมส” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
นายก เมื่อวันที่ 23 ม.ค. มีการชิงชัย 52 เหรียญทอง โดยกรีฑามีการชิงกัน 12 ทอง รายการเดนอยูที่ ว่ิง 200 
ญิง) ซึ่ง วัชระ สอนดี ลมกรดทีมชาติไทยไมทําใหกองเชียร “มศว” ผิดหวัง เมื่อว่ิงเขาเสนชัยเปนคนแรก ควา

ที่ 2 ใหกับตัวเอง สถิติ 21.45 วินาที สวน นงนุช แสนราช  “ลมกรดสาว” จาก ม.สยาม ไมนอยหนา โชว
ราคานักว่ิงทีมชาติไทย ควาเหรียญทองที่ 2 ใหกับตัวเองและ “ม.สยาม”ดวยสถิติ 24.80 วินาที เฉือนเอาชนะ 
ทรแดง ของ ม.กรุงเทพ ที่ทําเวลาได 24.81 วินาที ไปอยางฉิวเฉียด 

าน ผามั่ง ยอดนักพุงแหลนสาว เจาของเหรียญทองในกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 ที่กาตาร ไมตองออกแรงมาก 
ทองใหกับ ม.ศรีปทุม ดวยสถิติ 49.32 เมตร ความ     สามารถเหนือกวาคูแขงขันมาก โดย บัวบาน เปดเผยวา 
ยตั้งแตจบกีฬามหาวิทยาลัย    อาเซียน ที่ประเทศเวียดนาม จึงตัดสินใจพุงแค 2 ครั้งเทานั้น เนื่องจากกลัวจะได
และในเดือน ก.พ.นี้ จะเริ่มเขาแคมปฝกซอมอยางเต็มที่ เพื่อลงแขงขันในกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 และ
 ปลายปนี้  

ุดทาย ปรากฏวา ?เงือกอุม? ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ยังทําผลงานไดยอดเยี่ยมสมกับตําแหนง ?ราชินีสระ? 
ียญทองที่ 7 ใหกับ ม.หอการคาไทย จากวายกบ 50 เมตร สถิติ 35.07 นาที โดย ?เงือกอุม? ควาไปทั้งหมด 7 
 ทองแดง สวน ?ฉลามตอ? รดมยศ มาต เจือ ที่ควาไป 6 ทองใหกับจุฬาฯ ลงแขงรายการกบ 50 เมตร แตพลาด
ุฒิ อําไพวรรณ ของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย ที่ทําเวลาได 29.41 วินาที จึงควาเหรียญเงินไปครองเทานั้น แต ?ฉลาม
ครอง ?เจาสระ? โดยทําไป 6 ทอง 1 เงิน 

 อินทรปาณ ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เปดเผยวา อยาก
. ปฏิรูปโครงสรางการแขงขันใหม เนื่องจากปจจุบันมีสถาบันที่เขาแขงขันกีฬาแตละชนิดมากเกินไป จึงควรจัด
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ชิงชัยกีฬาแตละชนิดตามฤดูกาล และแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อหาตัวแทนมาแขงขันรอบสุดทาย 
  
สรุปผลการชิงเหรียญทอง ?ราชพฤกษเกมส? รายการตาง ๆ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. มีดังนี้ 
  
วายน้ํา ฟรีสไตล 1,500 เมตร ชาย ที่ 1 ฐานวัฒน ธนากรวรเกียรต์ิ (ม.อัสสัมชัญ) 16.31.05 นาที, ฟรีสไตล 1,500 เมตร หญิง 
ที่ 1 ฤทัย สันทัดวัฒนา (มรภ.สวนดุสิต) 18.15.76 นาที, ฟรีสไตล 50 เมตร ชาย ที่ 1 ภัทรชัย เอี่ยมกาย (ม.เชียงใหม) 24.25 
วินาที, ฟรีสไตล 50 เมตร หญิง ที่ 1 ปยะพร ตันตินิติ (ม.กรุงเทพ) 27.51 วินาที, ผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย ที่ 1 
ม.เกษตรศาสตร 4.09.50 นาที, ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิงที่ 1 ม.เชียง ใหม 4.41.61 นาที 
  
กรีฑา ว่ิง 5,000 เมตร หญิง ที่ 1 พัชรี ไชยทองศรี (ม.ขอนแกน) 18.32.27 นาที, เดิน 5,000 เมตร หญิง ที่ 1 ธนกรณ เปยม
สกุล (ม. กรุงเทพ) 26.56.69 นาที, กระโดดค้ํา ชาย ที่ 1 สมพงศ โสมบานกวย (ม.สยาม) 5.00 เมตร, กระโดดสูง ชาย ที่ 1 
ครองเกียรติ วังสา (ม.เกษมบัณฑิต) 2.04 เมตร, ว่ิงขามรั้ว 400 เมตร ที่ 1 ธีรพร ภาคํา (สถาบันการพลศึกษา) 52.43 เมตร, 
ว่ิงขามรั้ว 400 เมตร หญิง ที่ 1 เปรมวดี ครองก่ํา (สถาบันการพลศึกษา) 1.04.23 นาที, ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร ชาย ที่ 1 ปฏิการ 
เพชรศรีชา (มรภ. วไลยอลงกรณฯ) 9.31.12 นาที, ว่ิง 800 เมตร ชาย ที่ 1 ภัทรพงศ เขียวแดง (ม.รังสิต) 1.53.79 นาที, ว่ิง 
800 เมตร หญิง ที่ 1 บัวทิพย บุญประเสริฐ (มรภ.วไลยอลงกรณฯ) 2.17.62 นาที 
  
ยิงปน ปนยาวอัดลมทีมชาย ที่ 1 ม. เชียงใหม 1,712 คะแนน, ปนยาวอัดลมบุคคลชาย ที่ 1 วัชรพงษ เสารจร (ม.ธรรม
ศาสตร) 583    คะแนน, ปนสั้นมาตรฐานทีมชาย ที่ 1 จุฬาฯ 1,562 คะแนน, ปนสั้นมาตรฐานบุคคลชาย ที่ 1 ปราการ การดี 
(ส.เทคโนโลยีฯเจาคุณทหาร) 558 คะแนน, ปนยาวทานอนทีมหญิง ที่ 1 ม.กรุงเทพ 1,725 คะแนน, ปนยาวทานอนบุคคล
หญิง ที่ 1 สุภมาศ วันแกว (ม.ศรีปทุม) 591 คะแนน 
  
เรือพาย คยัค 1 คน 200 เมตร ทั่วไปชาย ที่ 1 อนุสรณ สมมิตร (ม.พายัพ) 38.54 วินาที, คยัค 2 คน 200 เมตร ทั่วไปหญิงที่ 1 
อิสระ เสนาหมื่น / อุมาพร สอยเหลือง (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 50.45 วินาที, เรือ 5 ฝพาย  200 เมตรทั่วไปชาย ที่ 1 
ม.เชียงใหม 47.58 วินาที, คยัค 1 คน 200 เมตร ทั่วไปหญิง ที่ 1 แจมใส จันทรกลาง (ม.เชียงใหม), คยัค 2 คน 200 เมตร ทั่ว
ไปชาย ที่ 1 ม.พายัพ 36.62 วินาที, เรือ 5 ฝพาย 200 เมตร ทั่วไปหญิง ที่ 1 ม.มหิดล 56.08 วินาที / ฟนดาบ ฟอยลทีมชาย ที่ 
1 ม.รัตนบัณฑิต, เอเปทีมหญิง ที่ 1       ม.ธุรกิจบัณฑิตย / ตะกรอ ลอดหวงทีมชาย ที่ 1 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
  
คาราเต ทารํา (บุคคลหญิง) ที่ 1 ญานิศา ตอรัตนวัฒนา (ม.เกษตรศาสตร), ทารํา (บุคคลหญิง) ที่1 สรรพสิทธิ์ ชลพันธ 
(ส.เทคโนโลยีฯลาดกระบัง), ทารํา (ทีมหญิง) ที่ 1 ม.ธรรมศาสตร, ทารํา (ทีมชาย) ที่ 1 ม.แมฟาหลวง, รุนไมเกิน 50 กก. 
ชาย ที่ 1 ปฐมพล สาระรัตน (ม.สยาม)     เปตอง (ทีมคูผสม) ที่ 1 (ม.ศรีปทุม)   
  
เทควันโด รุนแบนตั้มเวต น้ําหนัก 58-62 กก.ชาย ที่ 1 พุดทะวง อุดทะลัก (มรภ.อุดรธานี), รุนแบนตั้มเวต 51-55 กก.หญิง 
ที่ 1 ลดาวัลย วชิรเมฆากุล ม.เกษตรศาสตร), รุนเวลเตอรเวต 72-78 กก.ชาย ที่ 1 อนุชิต ไชยแกว (ม.เกษตรศาสตร), รุนเวล
เตอรเวต 63-67 กก.หญิง ที่ 1 ปยะพร ดงนอย (ม.เกษตรศาสตร) 
  
ลีลาศ ประเภทสแตนดารด คลาส B ที่ 1 ธราศัย สุขดี / สินีนาต มามี (มศว), สแตนดารด คลาส E วอลซ ที่ 1 อรวรา กิมา
นนท / ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน (ม.มหาสารคาม), สแตนดารด คลาส E แทงโก ที่ 1 อรวรา กิมานันท / ชิระวุฒิ อัจฉริย ชีวิน 
(ม.มหาสารคาม), สแตนดารด คลาส D ที่ 1 อรวรา กิมานันท / ชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน (ม. มหาสารคาม), สแตนดารด คลาส 
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C ที่ 1 ศุภสินี อัครศวะเมฆ / อภิชัย พรหมบุญ (มศว) 
  
ฟุตบอล (ชาย) รอบ 8 ทีมสุดทาย ม. หอการคา ชนะจุดโทษ ม.เกษมบัณฑิต 6-5 (หลังจากเสมอในเวลาปกติ 0-0), 
ม.กรุงเทพ ชนะ      วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 5-1, มรภ.หมูบานจอมบึง ชนะ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4-1, ม.ศรีปทุม (แชมป
เกา) ชนะ มรภ.รําไพพรรณี 6-1, (หญิง) รอบรองชนะเลิศ ม.รัตนบัณฑิต ชนะ มรภ.พระนคร 3-0, สถาบันการพลศึกษา 
ชนะ มรภ.นครสวรรค 7-1     
  
อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 23-21-23, อันดับ 2 จุฬาฯ 18-9-12, อันดับ 3 ม.เชียงใหม 13-19-21, อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร 12-10-
10, อันดับ 5 ม.ศรีปทุม 11-7-18. 
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