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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

บอลรัตนบัณฑติเฮ'เงือกอุม'กวาดอีก 2 
                

การแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แมโดมเกมส” ที่ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เม่ือ 
26 ม.ค. มีการชิงชัย 39 เหรียญทอง จาก 10 ชนิดกีฬา โดยไฮไลต ยังคงอยูที่การแขงขันกรีฑา ซ่ึงมีการชิง
ความเปนเจาลมกรด ในระยะทาง 200 เมตร ชาย-หญิง ซ่ึงผลปรากฏวา แชมปฝายหญิง ตกเปนของ ทัศพร 
วรรณกิจ (มรภ.วไลยอลงกรณ) ที่เฉือนชนะทีมชาติรุนพ่ีจากสถาบันเดียวกัน จินตหรา เสียงดี ไปแค 35  
วินาที โดย    ทัศพร ทําเวลา 24.47 วินาที สวนแชมปฝาย ชายเปนของ อรรถพล ประจํามูล (ม.
ธรรมศาสตร) 21.73 วินาท ี
     
ขวางจักรชาย ที่ 1 ขวัญชัย นํ้าสม บูรณ (ม.เกษมบัณฑิต) 49.03 ม./ กระโดดสูงหญิง ที่ 1 วนิดา บุญวรรณ 
(สถาบันการพลศึกษา) 1.76 ม./ วิ่ง 800 ม. ชาย ที่ 1 วัชรินทร แวกาจิ (ม.หาดใหญ) 1.53.14 นาที, หญิง ที่ 
1 ตรีวดี ยงพันธ (มรภ.วไลยอลงกรณ) 2.20.28 ม./ วิ่งวิบาก 3,000 ม. ชาย ที่ 1 สาธิต พูลยรัตน (สถาบัน
การพลศึกษา) 10.01.49 นาที เดิน 5,000 ม. หญิง ที่ 1 พัชรา รักสีทอง (สถาบันการพลศึกษา) 29.12.65 
นาที                 
วายน้ํา ชิง 7 ทอง “เงือกอุม” ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ซิวไปอีก 2 เหรียญทอง จากกรรเชียง 100 ม. 
หญิง เวลา 1.06.25 นาที และฟรีสไตล 200 ม. หญิง 2.05.22 นาที รวมควาไปแลว 6 เหรียญทอง ขึ้นแทน
ราชินีเจาสระในรายการนี้คอนขางแนนอนแลว สวนกรรเชียง 100 ม. ชาย ที่ 1 เปนของนักกีฬาทีมชาติ
เชนกัน สุริยา สุขสุภักดิ์ (จุฬาฯ) 1.00.96 นาที             
 
ขณะที่ผลประเภทอื่น ๆ มีดังน้ี ผลัดฟรีสไตล 4x200 ม. ชาย ที่ 1 จุฬา ลงกรณ (ชลวัฒน โพธิ์ดวง, กลยธัช 
คุณา บริมาศ, ธิติ จันทรศิรินทร, ธันยนันท ผดุงเกียรตวิัฒนา)/ ผีเสื้อ 100 ม. ชาย ที่ 1 ฉัตรมงคล นอย
อารีย (ม.สยาม) 56.21 วินาที (ทําลายสถิติ)/ เด่ียวผสม 400 ม. หญิง ที่ 1 ปญญชลี พาเกิดสุข (ม.เชียง 
ใหม) 5.15.45 นาที/ ฟรีสไตล 400 ม. ชาย ที่ 1 นิธิปญญา อนุชิตโอฬาร (ม.เทค โนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี) 4.12.36 นาที         
ดาบสากล เอเปทีมชาย ที่ 1 ม.รัตน บัณฑิต, เซเบอรทีมหญิง ที่ 1 ม.กรุงเทพ/ ดาบไทย ดาบ 2 มือบุคคล
ชาย ที่ 1 วงศกร ทองพันทา (ม.ธุรกิจบัณฑิตย), ดาบ 2 มือทีมหญิง ที่ 1 ม.เกษตรศาสตร/ ครอส
เวิรด  บุคคลเดี่ยวชาย ที่ 1 ศกุนตชัย รานอก (ม.ขอนแกน), บุคคลเดี่ยวหญิง ที่ 1 มัชฌิมา ศิริอ่ิมสําราญ 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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(จุฬาฯ)/ ยูโด รุน 52 กก. หญิง ที่ 1 สุรีรัตน ศาสตรมะเริง (ม.ธุรกิจบัณฑิตย), รุน 60 กก. ชาย ที่ 1 ศราวุฒิ 

เพ็ชรสงห (สถาบันการพลศึกษา), รุน 66 กก. ชาย ที่ 1 ศาสตรา วรรณา (มศว) 
     
ดาน ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีมสุดทาย “แชมปเกา” ม.ปทุมธานี ตกรอบซะแลว หลังแพใหกับ ม.รัตนบัณฑิต 
แชมป  ยูลีกปลาสุดไป 0-3 ประต ูสวนผลคูอ่ืน ๆ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ว.ราชพฤกษ 6-3, จุฬาฯ ชนะ ม.
ศรีปทุม 2-1, ม.กรุงเทพ ชนะ ม.วงษชวลิตกลุ 7-6 
     
เทควันโด “นองสอง” บุตรี เผือดผอง เจาของเหรียญเงินโอลิมปกเกมส 2008 ที่ปกกิ่ง ไมพลาดควาเหรียญ
ทองให ม.เกษตร ศาสตร ไดสําเร็จ ในรุนฟนเวตหญิง โดยรอบชิง ชนะผาน สุพรรษา โพธิ์ศก (ม.รังสิต) 
ขณะที่ฟนเวตชาย ที่ 1 “บอส” เจียรณัฎฐ นาคะวิโรจน จอมเตะทีมชาต ิเจาของเหรียญทองซีเกมส ครั้ง
ลาสุด ที่กรุงเวียงจันทน จาก ม.เกษตรศาสตร เชนเดียวกัน 
     
เฮฟวี่เวตชาย ที่ 1 พศวัต มะระยงค (มรภ.เชียงใหม), เฮฟวี่เวตหญงิ ที่ 1 ภรณทิพย ถาวรประดิษฐ (ม.
เกษตรศาสตร) และพุมเซ บคุคลเดี่ยวชาย ที่ 1 วีรวัฒน ชื่นศิริพรชัย (ม.ธุรกิจบัณฑิตย) 13.73 คะแนน  
 
เปตอง มือยิงหญิง ที่ 1 พรทิพย บุญเพชร (ม.กรุงเทพ), มือยิงชาย ที่ 1 ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง (ม.สยาม) 
     
สรุปเหรียญการแขงขัน 10 ลําดับแรก จุฬาฯ พลิกขึ้นมานําเจาเหรียญทองแลว ที่ 13 ทอง 13 เงิน 12 
ทองแดง ตามดวย ม.เกษมบัณฑิต 12-12-8 สวน “เจาภาพ” ม.ธรรมศาสตร ตามเปนอันดับ 3 ที่ 12-7-13, 
อันดับ 4 ม.กรุงเทพ 9-14-20, อันดับ 5 ม.รามคําแหง 9-3-9, อันดับ 6 ม.หอการ  คาไทย 8-6-6, อันดับ 7 
สถาบันการพลศึกษา 7-9-14, อันดับ 8 ม.เชียงใหม  5-8-11, อันดับ 9 ม.ศรีปทุม 5-7-14 และอันดับ 10 ม.
เกษตรศาสตร 5-4-16. 


