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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

  

 

สองนกัเตน มศว ประเดิมทองแรกจามจุรีเกมส 
 

 

จิรทีปต ปนธิ และ ปุณณภา บุญประคอง สองนักลีลาศจากม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
ประเดิมควาเหรียญทองแรก จากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 38 
“จามจุรีเกมส” ในประเภทลาติน อเมริกัน คลาสดี... 

แมวาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส” ที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ มีกําหนดเปดฉากเปนทางการในระหวางวันที่ 15-22 ม.ค.นี้ แตทวา
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผานมา มีการชิงเหรียญทองกันลวงหนาไปกอนแลว จากลีลาศ 4 เหรียญทอง 
โดยเหรียญแรกที่มีการชิงชัยกันคือ ประเภทลาติน อเมริกัน คลาสดี ซ่ึงผลปรากฏวา จิร
ทีปต ปนธิ กับ ปุณณภา บุญประคอง 2 นักเตนจากม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ควาเหรียญ

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ    ฉบับประจาํวันที่  ๑๔   เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทองไปครองไดสําเร็จ สวนเหรียญเงิน สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กับ เบญจพร หิรัญสินสุนทร คูพี่
นองจากมศว. และเหรียญทองแดง พระลพ ประสพบุญ กับ วาสินี ปติ จากม.ราชภัฏสวนดุสิต 

จิรทีปต ปนธิ กับ ปุณณภา บุญประคอง 2 นักลีลาศจากมศว. กลาวหลังประเดิมเหรียญแรกใน
จามจุรีเกมส วา หลังจากไดทุมเทแรงกายและใจ เพื่อการแขงขันครั้งนี้มาอยางตอเนื่อง อดทน
ฝกซอมมาอยางหนัก และสามารถควาเหรียญทองไดสําเร็จ จึงทําใหดีใจ และรูสึกภูมิใจมาก 

สวนอีก 3 เหรียญทอง ผลมีดังนี้ สแตนดารด คลาส บี เหรียญทอง สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กับ 
เบญจพร หิรัญสินสุนทร จากมศว., เหรียญเงิน ปวีร มวงชื่น กับ นฤชยา สกุลภักดี จาก
จุฬาลงกรณฯ, เหรียญทองแดง ทศพล เฟองธุระ กับ วรากร ธีระธนานันท จากม.อัสสัมชัญ, 
สแตนดารด คลาสซี เหรียญทอง สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กับ เบญจพร หิรัญสินสุนทร จากมศว., 
เหรียญเงิน ปวีร มวงชื่น กับ นฤชยา สกุลภักดี จากจุฬาลงกรณฯ และเหรียญทองแดง กําพล อน
ชู กับ จุรีรัตน มาเมืองกล จากสถาบันการพลศึกษา (สพล.) 

ลาติน อเมริกัน คลาส อี เหรียญทอง พระลพ ประสพบุญ กับ วาสินี ปติ จากม.ราชภัฏสวนดุสิต, 
เหรียญเงิน ชวย ชุนหนัน กับ คลอรา สิทธิเจริญยศ จากม.อัสสัมชัญ เหรียญทองแดง กนกฉัตร 
มรรยาทออน กับ เมธาวี วิริยา จากมศว. 

สรุปลีลาศ วันแรก มศว. ควาไปไดมากที่สุดรวมถึง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง อันดับ 2 ม.ราชภัฏสวนดุสิต 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง อันดับ 3 เจาภาพ 
จุฬาลงกรณฯ 2 เหรียญเงิน อันดับ 4 ม.อัสสัมชัญ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และอันดับ 5 
สพล. 1 เหรียญทองแดง 

สวนผลกีฬาชนิดอื่นที่นาสนใจ มีดังนี้ ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก สายเอช “แชมปเกา” 
จุฬาลงกรณฯ ชนะ ว.นครราชสีมา 8-0, สายเอ “รองแชมปเกา” ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.ราชภัฏ
เชียงใหม 9-1, สายบี สพล. ชนะ ม.ปทุมธานี 6-2, สายดี ม.นอรทกรุงเทพ ชนะ ม.กรุงเทพธนบุรี 
4-0, สายซี ม.วงษชวลิตกุล ชนะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3-2, สายอี ส.เทคโนโลยีแห
งอโยธา ชนะ ม.รามคําแหง 3-2, สายเอฟ ว.ราชพฤกษ ชนะ ว.เซาธอีสทบางกอก 5-4, สายจี 
มศว. ชนะ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 3-2 

ทีมหญิง รอบแรก สายเอ “แชมปเกา” ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.ราชภัฏเลย 10-0, สายอี “รองแชมป
เกา” ว.บัณฑิตเอเชีย ชนะ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร 15-0, สายเอฟ ม.นอรทกรุงเทพ ชนะ ม.บูรพา 
3-0, สายเอฟ จุฬาลงกรณฯ ชนะ ม.นเรศวร 1-0, สายดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ สพล. 3-0, สายซี 
ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ม.อุบลราชธานี 24-0, สายบี ม.นอรทเชียงใหม ชนะ ม.ราชภัฏภูเก็ต 4-0 

 


