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นองอุม5แลว มีลน
ุ ตออีก8 บอลได4ทีม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36
“หัวหมากเกมส” ที่ ม.รามคําแหง หัวหมาก เมื่อวันที่ 14
ม.ค. ที่ผานมา มีการชิงชัยรวมทั้งหมด 43 เหรียญทอง มี
ดังนี้ วายน้ํา 7 เหรียญทอง เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย
เหรียญทอง รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) โดยรดมยศทําได
แลว 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, ฟรี
สไตล 100 ม.ชาย เหรียญทอง กิตติพงษ โคตรภักดี (ม.
เกษตรฯ), กบ 200 ม.หญิง เหรียญทอง ปานวาด จิตต
ไพโรจน (จุฬาฯ), กบ 100 ม.ชาย เหรียญทอง วรวุฒิ
อําไพวรรณ (ม.ธุรกิจ), กรรเชียง 50 ม.ชาย เหรียญทอง
สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาฯ), ผลัดฟรีสไตล 4 คูณ 200 ม.
หญิง เหรียญทอง จุฬาฯ, ฟรีสไตล 400 ม.หญิง เหรียญ
ทอง ณัชฐานันตร จันทรกระจาง (ม.หอการคาไทย) เปน
เหรียญทองที่ 5 ของ “นองอุม” ณัชฐานันตร แลว โดย
เจาตัวยังเหลือการแขงขันอีกถึง 8 รายการ, ตะกรอ 2 เหรียญทอง ทีมชุดชาย เหรียญทอง ว.
บัณฑิตบริหารธุรกิจ, ทีมชุดหญิง เหรียญทอง ม.รัตนบัณฑิต/ครอสเวิรด 1 เหรียญทอง คูผสม
เหรียญทอง จุฬาฯ/ดาบไทย 2 เหรียญทอง สองมือบุคคลหญิง เหรียญทอง บุษกร บุญสง (ม.
รามฯ), สองมือบุคคลชาย เหรียญทอง วงศกร ทองพันทา (ม.ธุรกิจ)
ดาบสากล 2 เหรียญทอง เซเบอรบุคคลชาย เหรียญทอง สิทธิณัฐ วัชโรบล (ม.กรุงเทพ),
ฟอยลบุคคลหญิง เหรียญทอง ทิพยสุดา บูระวัตรเดชา (สจ.เจาคุณทหารลาดกระบัง) ใน
ประเภทนี้ “นองวิว” เยาวภา บุรพลชัย จาก ม.หอการคาไทย เจาของเหรียญทองแดงเทควันโด
โอลิมปกเอเธนสเกมส ทีห
่ ันมาเอาดีทางกีฬาฟนดาบ แพ นุจรี ดีจริง จาก ม.รามคําแหง ในรอบ
กอนรองชนะเลิศ 11-12/ ยูโด 3 เหรียญทอง รุน 48 กก.หญิง เหรียญทอง วันวิสา หมื่นจิตร (ม.
เกษมบัณฑิต), รุน 60 กก.ชาย เหรียญทอง สุทธิเกียรติ จันตะคาด (ม.เกษตร), รุน 52 กก. หญิง
เหรียญทอง จุฑาทิพย อรศรี (ม.หอการคา), ยิงปน 4 เหรียญทอง ปนสั้นอัดลมทีมชาย เหรียญ
ทอง ม.กรุงเทพ, ปนยาวมาตรฐานทีมหญิง เหรียญทอง ม.เชียงใหม, ปนสั้นอัดลมบุคคลชาย
เหรียญทอง ศิวกร ตั้งจิตรุจิกร (ม.กรุงเทพ), ปนยาวมาตรฐานบุคคลหญิง เหรียญทอง สุนันทา
มัจฉาชีพ(ม.สยาม), โบวลิ่ง 8 เหรียญทอง บุคคลชาย เหรียญทอง สมเจตน กุศลพิทักษ (ม.
เกษตร), บุคคลหญิง เหรียญทอง เมทินี พวงมาลี(ม.เกษตร), ทีม 3 คนหญิง เหรียญทอง ม.
กรุงเทพ, ทีม 3 คนชาย เหรียญทอง ม.รามคําแหง, บุคคลมาสเตอรหญิง เหรียญทอง เสาวภา
คุณอักษร (ม.กรุงเทพ), บุคคลมาสเตอรชาย เหรียญทอง พิริยบูรณ พิทักษวรากร (ม.สยาม),
บุคคลออลอีเวนท ชาย เหรียญทอง สมเจตน กุศลพิทักษ (ม.เกษตร), บุคคลออลอีเวนทหญิง
เหรียญทอง ธัญญารัตน เลิศเจริญ (ม.กรุงเทพ)
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กรีฑา 7 เหรียญทอง ขวางคอนหญิง เหรียญทอง รัตนา สุระประเสริฐ (มรภ.นครปฐม) 44.93 ม.
(ทําลายสถิตเิ ดิม), กระโดดสูงหญิง เหรียญทอง หนึ่งฤทัย ไชยเพชร (ม.สยาม) 1.85 ม.
(ทําลายสถิตเิ ดิม), กระโดดไกลหญิง

เหรียญทอง ฐิติมา เมืองจันทร

(มศว), วิ่ง 5,000 ม.ชาย เหรียญทอง อุมยศ กิจอุดม (ม.สยาม), วิ่ง 400 ม.หญิง เหรียญทอง
ตรีวดี ยงพันธ (มรภ.วไลยอลงกรณ), วิ่ง

400 ม.ชาย ชาญวิทย ยศนี

(มศว), ทศกรีฑาชาย เหรียญทอง ปยะศักดิ์ กูมุดา (ส.การพลศึกษา), เทควันโด 7 เหรียญ

ทอง รุน 47 กก.หญิง เหรียญทอง แมน้ํา เชิดเกียรติศักดิ์ (ม.มหิดล), รุน 54 กก.ชาย เหรียญ
ทอง เปนเอก การะเกตุ (ม.เกษตรฯ), รุนมากกวา 72 กก.หญิง เหรียญทอง อภิญญา จันทรกล่ํา
(ม.กรุงเทพ), รุนมากกวา 84 กก. ชาย เหรียญทอง พศวัต มะระยงค (มรภ.เชียงใหม), พุมเซ
บุคคลชาย เหรียญทอง วสวัสติ์ สมแสวง (ม.เกษตรฯ), พุมเซ บุคคลหญิง เหรียญทอง หัสมาศ
รุจิโรจนากร (ม.อัสสัมชัญ), พุมเซ คูผ
 สม เหรียญทอง ม.เกษตรฯ

สรุปเหรียญ 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ม.กรุงเทพ 17-10-12, อันดับ 2 ม.รามคําแหง 15-9-10,
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร 15-7-15, อันดับ 4 ม.เกษมบัณฑิต 12-15-13, อันดับ 5 จุฬาลงกรณฯ
11-10-8
สวนผลฟุตบอล ทีมชาย รอบ 8 ทีม ว.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ม.วงษชวลิตกุล 4-1, “แชมปเกา” ม.
กรุงเทพ ชนะ ม.รัตนบัณฑิต 1-0, มรภ.รําไพพรรณี ชนะ มรภ.เลย 3-1, ม.ปทุมธานี ชนะ ว.ราช
พฤกษ 6-2 โดยรอบรองชนะเลิศ วันที่ 16 ม.ค.นี้ ที่สนามการกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก คู
แรก จะเปนการเจอกันระหวาง มรภ.รําไพพรรณี พบ ม.ปทุมธานี เริ่ม 13.00 น. และอีกคู ว.
กรุงเทพธนบุรี พบ ม.กรุงเทพ เริ่ม 15.00 น.
ขณะที่แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบ 2 (64 คน) “ซุปเปอรแมน” บุญศักดิ์ พลสนะ (ม.ศรีปทุม) ดีกรี
มือ 1 ทีมชาติไทย ชนะ รชตะ โตนิ่ม (ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 2-0 เกม 21-6, 21-8/คูผสม
บุญศักดิ์ พลสนะ กับ วัชราภรณ มั่นกิจ (ม.ศรีปทุม) ชนะ ศรัณย วิวัฒนพัฒนกุล กับ สิริกญ
ุ ช คู
สกุลธรรม (ม.ธรรมศาสตร) 2-0 เกม 21-16, 21-12/หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) “นองมิ้ง” สลักจิต
พลสนะ (ม.ศรีปทุม) มือ 1 ทีมชาติไทย ชนะ ปวีณา จินดาเรือง (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี) 2-0 เกม 21-5, 21-1
ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ในหัวหมากเกมสยังมีนักกีฬาไดรับบาดเจ็บอยางตอเนื่อง โดยใน
ระหวางการแขงขันบาสเกตบอลหญิง ระหวาง ม.เกษมบัณฑิต กับ ม.รังสิต “นองปุม” กฤตินี
วงษนิรันดร ของ ม.เกษมบัณฑิตไดประสบอุบัติเหตุในจังหวะกระโดดสงบอลให เพื่อน แตเกิด
เสียหลักลมลงกระแทกพื้นอยางแรง ทําใหขาเจ็บและไมสามารถลุกขึ้นยืนได ทีมแพทยจึงนําตัว
สง รพ.วิภาราม ซึ่งแพทยตรวจพบวา เอ็นไขวหนาเขาซายขาด จึงสั่งยาใหทานเพื่อระงับอาการ
ปวด พรอมประคบน้ําแข็ง ทําใหหมดสิทธิ์เลนตอทันที กอนนัดหมายเพื่อใหพบแพทยเฉพาะ
ทางเพื่อตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง ที่ รพ.เลิศสิน ตอไป
ขณะที่เทควันโดประเภทพุมเซ หรือรายรํา ในหัวหมากเกมส ดร.ณัฐ อินทรปาณ ที่ปรึกษา
สมาคมเทควันโดฯ ในฐานะรองประธานสหพันธเทควันโดโลก เปดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลกลาวให
รายเทควันโด พุมเซ ในระหวางการประชุมผูจัดการทีมเมื่อวันกอนวา อาจมีการตัดสินไมเปน
ธรรม วาเปนการพูดเพื่อทําลายชื่อเสียงของสมาคม ขณะที่นายปรีชา ตอตระกูล อุปนายก
สมาคมฯ กลาววา การแขงขันพุมเซ เพิ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในไทย ชวงแรกอาจขลุกขลัก แต
สมาคมก็ตองพยายามดําเนินการตอไป เพื่อสอดรับกับการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 25 ที่จะมี
ขึ้นปลายปนี้ที่ลาว ที่จะจัดใหมีการแขงขันดวย
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