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'ศรุดา'เจ๋งจ้วง3ทองให้จุฬาฯ'พลบดีเกมส์'ตะคริวกิน'จิระพงศ์'กัดฟันคว้าเจ้าลมกรด 
 

 

 จิระพงศ์ มีนาพระ ฝ่าวิกฤติตะคริวข้ึนน่อง ตั้งแต่ก่อนสตาร์ต แต่ยังกัดฟัน วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นท่ี 

1 คว้าเจ้าลมกรด "พลบดีเกมส์" กระชากทองให้ต้นสังกัดได้สําเร็จ แต่เจ้าตัวยังไม่พอใจ สถิติไม่ดี วิ่งได้

แค่ 10.54 วิ. เท่านั้น ด้านลมกรดสาว ตกเป็นของ ทัศพร วรรณกิจ จาก ม.เกษมบัณฑิต สถิติ 11.90 วิ. 

ขณะท่ี "เจมส์บอนด์" ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ ประเดิมทองจากเด่ียวผสม 400 ม. ให้ ม.แม่โจ้ ได้ตามคาด 

ส่วน "เงือกแน็ต" ศรุตา ไทรงาม ว่ายน้ําสาวจากร้ัวจามจุรี โชว์ฟอร์มขั้นเทพ เก็บคนเดียว 3 ทอง จาก

ฟรีสไตล์ 200 มง หญิง, ผีเส้ือ 100 ม. หญิงและผลัดผสม 4x100 ม. หญิง ด้าน รองอันดับ 1 มิสทีนไทย

แลนด์ 2010 "น้องพลอย" จุฑามาศ มันตะลัมพะ ซิวเหรียญทอง ลีลาศให้ มศว 

ขณะท่ีนักกีฬา ม.เชียงใหม่ แจ้งชื่อถอนแข่งมากสุด 36 คน ก.ก.ม.ท. จ่อฟันแบนแข่ง 1 ปี ตามข้อบังคับ

ส่วนอันดับตารางเหรียญ เจ้าภาพ สพล. ยังร้ัง อันดับ 1 มี 9 ทอง 9 เงิน 6 ทองแดง ตามติดด้วยจุฬาฯ 

ท่ีแรงขึ้นมา มีแล้ว 6 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง 

 ความเคล่ือนไหวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ี

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี เม่ือวันศุกร์ท่ี 11 ม.ค. ท่ีผ่านมา 

"จิระพงศ์" เจ้าลมกรด "พลบดีเกมส์" 

 กรีฑา ชิง 5 ทอง ท่ีสนามกีฬากลาง สพล.ชลบุรี ไฮไลต์อยู่ท่ีวิ่ง 100 ม.ชาย และหญิง ซึ่ง "เจ้า

ม้ิว" จิระพงศ์ มีนาพระ ลมกรดทีมชาติจากร้ัวจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกสตาร์ตได้ดี วิ่ง

นํามาแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยสถิติ 10.54 วิ. คว้าเหรียญทองมาคล้องคอทันที โดย

มี อภิสิทธ์ิ พรมแก้ว นักวิ่งเจ้าถิ่น สพล. ตามเข้าเส้นชัยเป็นท่ี 2 ด้วยสถิติ 10.60 วิ. ได้เหรียญเงิน และ

เหรียญทองแดงเป็นของ พูมมนัส จันทร์เข็ม จาก ม.กรุงเทพ 10.63 วิ. 

รับเวลาไม่ดีเพราะตะคริวขึ้นน่อง 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจําวันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๒ 

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  

๑-๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 
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 หลังการแข่งขัน "เจ้ามิ้ว-จิระพงศ์" กล่าวว่า จริงๆ แล้วในวันนี้ก่อนแข่งตนรู้สึกว่าเป็นตะคริวขึ้น

ท่ีน่องขาขวา ทําให้มีความกังวลว่าจะทําผลงานไม่ดี และอาจจะทําให้ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ แต่

หลังจากท่ีออกสตาร์ตตนก็พยายามเร่งสปีดเต็มฝีเท้า ดีใจมากท่ีสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกและ

ค ว้ า เ ห รี ย ญ ท อ ง ม า ใ ห้ ส ถ า บั น ไ ด้ แ ม้ ว า ร่ า ง ก า ย จ ะ ไ ม่ ร้ อ ย เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก็ ต า ม 

"ทัศพร" เจ้า 100 ม.หญิงตามคาด 

 ด้านวิ่ง 100 ม.หญิง เหรียญทองเป็นของ ทัศพร วรรณกิจ ลมกรดสาวจาก ม.เกษมบัณฑิต ท่ี

สามารถวิ่งทําเวลาได้ 11.90 วิ. โดยมี ขวัญฤทัย ปากดี จาก สพล. วิ่งตามเป็นท่ีสองคว้าเหรียญเงินด้วย

สถิติ 12.34 วิ. และเหรียญทองแดง เพ็ญศรี ชัยฤกษ์ จาก มรภ.สุราษฎร์ธานี 12.36 วิ.  

"ณัฏฐา" แชมป์พุ่งแหลนปัญญาชนเกมส์ 

 ด้านผลการแข่งขันรายการอ่ืนๆ มีดังน้ี พุ่งแหลนหญิง ทอง ณัฏฐา นาชาญ (สพล.) 49.40 ม., 

เงิน ศรีสกุล บํารุงชาติ (สพล.) 41.86 ม., ทองแดง จรรยา โสภณ (มรภ.สุราษฎร์ธานี) 36.86 ม., 

กระโดดค้ําหญิง ทอง เพ็ญพิสุทธ์ ปราสัย (มรภ.นครปฐม) 2.6 ม. ขณะท่ีเหรียญเงิน และเหรียญ

ทองแดงไม่มีเนื่องจากนักกีฬาท่ีเหลือไม่มีใครผ่านขั้นเริ่มต้น, ทุ่มน้ําหนักชาย ทอง สถาพร ขจร (ม.เกษม

บัณฑิต) 15.11 ม., เงิน เพชร สุวรรณรัตน์ (ม.หาดใหญ่) 13.64 ม., ทองแดง ณัฐพร วงศ์สิงห์ (มรภ.

เพชรบุรี) 12.90 ม. 

 "เจมส์บอนด์"ประเดิมสวย 

 ว่ายน้ํา ท่ีสระว่ายน้ํา สพล. วข.ชลบุรี ชิง 7 ทอง ในประเภทเด่ียวผสม 400 ม. ชาย "เจมส์

บอนด์" ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ ฉลามหนุ่มทีมชาติไทย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงแข่งขันเป็นรายการแรก 

และไม่ทําให้ผิดหวัง เม่ือว่ายนําแบบม้วนเดียวจบ เข้าแตะขอบสระเป็นคนแรก ทําเวลาได้ 04:42.28 น. 

ถือเป็นการประเดิมสระท่ีดีของฉลามหนุ่มรายน้ี เหรียญเงิน เสฏฐวุฒิ โรจนวิภาต (ม.เกษตรศาสตร์) 

04:56.12 น., ทองแดง นิธิปัญญา อนุชิตโอฬาร (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 05:00.58 น. 

"ศรุดา" คว้า 3 ทอง ให้จุฬาฯ 

 ทาง "เงือกแน็ต" ศรุดา ไทรงาม เงือกสาวของจุฬาฯ ทําได้ดีไม่น้อยหน้า เม่ือคว้าคนเดียว 3 

ทอง จากฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง ทําเวลา 02:09.27 น., ผีเส้ือ 100 ม. หญิง 01:05.75 น. และผลัดผสม 

4X100 ม. หญิง ทีมจุฬาฯ 04:39.60 น., ส่วนเหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง ฉวีวรรณ ขํามี (ม.

หอการค้าไทย) 02:12.16 น., ทองแดง เมธวีร์ เมธีศาสตร์ (มรภ.สวนดุสิต) 02:17.89 น., เหรียญเงิน 

ผีเส้ือ 100 ม. หญิง วัลณ์ฉัตร พาเกิดสุข (ม.เชียงใหม่) 01:08.35 น., ทองแดง เมธวีร์ เมธีศาสตร์ (มรภ.

สวนดุสิต) 01:08.41 น., เหรียญเงิน ผลัดผสม 4x100 ม.หญิง ม.เชียงใหม่ 04:48.39 น., ทองแดง ม.

เกษตรศาสตร์ 04:52.07 น. 

 ผลประเภทอ่ืนมีดังน้ี ฟรีสไตล์ 800 ม. ชาย ทอง ศิวัช มาตังคพงศ์ (จุฬาฯ), 09:04.02 น., เงิน 

พศุตม์ เกิดศรีพันธ์ุ (มรภ.สวนดุสิต) 09:06.98 น., ทองแดง ภัค วีระเสถียร (จุฬาฯ) 09:23.14 น., กบ 

50 ม. หญิง ทอง ชลธิดา อ่อนนิ่ม (ม.เกษตรศาสตร์) 00:36.37 วิ., เงิน วัสสาน์ ธรรมกรติวงศ์ (จุฬาฯ) 
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00:36.97 วิ., ทองแดง วริชา พลจันทึก (ม.กรุงเทพ) 00:37.05 วิ., ผีเส้ือ 200 ม. ชาย ทอง สถาปัตย์ 

อาจสาลี (ม.เชียงใหม่) 02:14.61 น. เงิน สิริพงศ์ ท้วมวงษ์ (สพล.) 02:18.94 น., ทองแดง ธนพันธ์ สุทิน 

(ม.เกษตรศาสตร์) 02:19.41 น., ฟรีสไตล์ 800 ม. หญิง ทอง ศิวัช มาตังคพงศ์ (จุฬาฯ) 09:04.02 น., 

เงิน พศุตม์ เกิดศรีพันธ์ุ (มรภ.สวนดุสิต) 09:06.98 น., ทองแดง ภัค วีระเสถียร (จุฬาฯ) 09:23.14 น. 

รองมิสทีนฯ คว้าทองลีลาศ 

 ลีลาศ ท่ี ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชิง 4 ทอง ในประเภทละตินอเมริกัน คลาส ดี "น้องพลอย" 

จุฑามาศ มันตะลัมพะ รองอันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ 2010 จับคู่กับ จักรกฤษณ์ ทองคํา ลงเต้นในนาม

ทีม มศว  และโชว์สเต็ปได้ประทับใจกรรมการ จนคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันลีลาศ 

"พลบดีเกมส์" ไปได้สําเร็จ ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ปาริมา เทพพิทักษ์ และ ปฏิภักด์ิ ปัญญาพูน

ตระกูล จาก ม.เกษตรศาสตร์ ทองแดง ปฏิพัทธ์ และ พิมานมาศ แก้วอุดม จากสถาบันการพลศึกษา 

ผลประเภทอื่นมีดังน้ี สแตนดาร์ด คลาส อี ทอง ณัฐธยาน์ ศักด์ิประยูร / กตพร ชุติมาลังกรณ์ (สพล.), 

เงิน เสาวรัตน์ ชนะชัยชมชื่น / ดํารง สุรินทร์ (สพล.), ทองแดง ชนัญชิดา วงศ์วชิรา / ณัฏฏ์ฐภกรณ์ ใหม

อ่อน (จุฬาฯ), ละตินอเมริกัน คลาส บี ทอง ธนัญญา นทีกุลเจริญ / เฉลิมพล น้อยอิ่ม (จุฬาฯ), เงิน พระ

ลพ ประสพบุญ / วาสินี ปิติ (มรภ.สวนดุสิต), ทองแดง ปาริชาติ วชิรพุทธคุณ / ธิติ ชนะชัย (ม.สยาม) 

สแตนดาร์ด คลาส ซี ทอง รัตติกาล นาคแว่น / ทินกร เข็มอินทร์ (สพล.), เงิน กรกมล วิริยะยอดเย่ียม / 

วรวิทย์ ประดิษฐการ (มศว), ทองแดง พรรษพงศ์ สิขัณฑกนาค / ศิริพร ปรือทอง (จุฬาฯ) 

ทิพย์พาพรจ้ําเก็บ 2 ทองเรือพาย 

 เรือพาย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง อ.สัตหีบ ชิง 4 เหรียญทอง ปรากฏว่า 

นักจ้ําสาวจาก มรภ.เชียงใหม่ ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย ประเดิมคว้า 2 ทอง จากเรือกรรเชียง บุคคล

หญิง และหญิงคู่ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 

 เรือกรรเชียง 1,000 ม.ชาย ทอง กิตติ ชลธารเสาวรส (ม.รามคําแหง) 2.28.10 น., เงิน วัน

มงคล บุญอินทร์ (ม.บูรพา) 2.33.21 น., ทองแดง พงศกร พุ่มแก้ว (ม.เกษตรศาสตร์) 2.42.10 น.  

เรือกรรเชียง 1,000 ม.หญิงคู่ ทอง พรสุดา นีกรี/ ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย (มรภ.เชียงใหม่) 2.44.01 น.

, เงิน ราตรี สุแพง/นุชบา พลกุล (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 2.45.81 น., ทองแดง ปราญชลี มูลเกษม/ศิรินภา 

โกสุม (ม.รามคําแหง) 2.55.74 น.  

 เรือกรรเชียง 1,000 ม.ชายคู่ ทอง ชมม์ โต๊ะสกุล/สุริยา กล่ินชุม (ม.รามคําแหง), เงิน ธนากร 

พรมตุ้ม/การันต์ ทะนานะ (สพล.) 2.24.59 น., ทองแดง ณัฏฐรนันท์ จารัตน์/สรรค์ แนบเนื้อ (ม.

เทคโนโลยีสุรนารี) 2.24.64 น.  

 เรือกรรเชียง 1,000 ม.บุคคลหญิง ทอง ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย (มรภ.เชียงใหม่) 3.00.23 

น., เงิน ปราญชลี มูลเกษม (ม.รามคําแหง) 3.01.18 น., ทองแดง แอนนิต้า มิตรา วิสก้ิน (ม.บูรพา) 

3.07.20 น. 
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 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เบิ้ลแชมป์ดาบไทย 

 ดาบไทย ชิง 4 ทอง ท่ีโรงยิมฯ วอลเลย์บอล สพล.ชลบุรี ดาบสองมือ คู่ชาย ทอง จิตรกร การ

รัมย์-สิทธิชัย ตันเอ่ียม (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์), เงิน ณัฐดนัย จําปาลี-พัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา (ม.รัตน

บัณฑิต), ทองแดง พงศกร บุญเรืองศรี-สุทธิพงษ์ ดิบแดง (ม.รามคําแหง), ศิณษณุ เลิศฤดี-สิทธิชัย 

เสาร์วงศ์ (มรภ.เชียงใหม่), ดาบสองมือ บุคคลหญิง ทอง ทิพย์วิภา เนตรทิพย์ (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์), 

ศิรัญญา รักษ์ช่วย (สพล.), ทองแดง วิภาวรรณ สุปัน (สพล.), นพมาศ มัคคุ้น(ม.รามคําแหง), ดาบสอง

มือ บุคคลชาย ทอง สุทธิพงษ์ ดิบแดง (ม.รามคําแหง), เงิน อชิร กล่ินอําภา (สพล.), ทองแดง นฤเดช วี

ระสุข (สพล.), จิตตกร การรัมย์ (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์), กระบ่ีคู่หญิง ทอง สพล., เงิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 

ทองแดง มรภ.เชียงใหม่, สพล. 

 จอมทุ่ม สพล. โชว์แกร่งเก็บเพิ่ม 3 ทอง 

 ยูโด ชิง 5 ทองท่ีหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 สพล.ชลบุรี จอมทุ่มเจ้าภาพสถาบันการพลศึกษา 

อาศัยทักษะดีและมีความแข็งแกร่งกระชากมาได้ 3 ทองจาก รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 50 กก.ชาย ทอง อดิ

ศักด์ิ เสริมกล่ิน (สพล.), เงิน ณัฐพงษ์ วงศ์ชัยสิทธ์ิ (ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ), ทองแดง อาทิตย์ มะจุ

เงิน (มรภ.นครปฐม), ฤทธ์ิชัย สารรัตน์ (ม.รัตนบัณฑิต), รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 60 กก.ชาย ทอง ศราวุฒิ 

เพ็ชรสงห์ (สพล.), เงิน เสฏฐวุฒิ แสงมาก (ม.หอการค้าไทย), ทองแดง ชัยธวัช จันทร์ไม้หอม (มรภ.

เพชรบูรณ์), วัชรพงษ์ เจวะ (ม.ศรีปทุม) และรุ่นน้ําหนักไม่เกิน 45 กก.หญิง ทอง อารียา ก้อนเงิน 

(สพล.), เงิน ปิยาภรณ์ พิกุลทอง (ม.กรุงเทพ), ทองแดง รัตติยา ภูริขันเนตร (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์), สุกิจจา 

กล่ินคํา (ม.หอการค้าไทย) ขณะท่ีรุ่นน้ําหนักไม่เกิน 42 กก.หญิง ทอง สุกันตา มันทะนา (ม.ธุรกิจ

บัณฑิตย์), เงิน อัจจิมา เล้ียงสุข (ม.เชียงใหม่), ทองแดง ธนาภรณ์ หล้าคํา (สพล.), เพ็ญนภา ตันติเมธา

นนท์ (ม.เกษตรฯ), รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 55 กก.ชาย ทอง สหชัย ชัชวาล (ม.รามคําแหง), เงิน เอกพล บุศ

ทิพย์ (สพล.), ทองแดง ศุภณัฐ ประเสริฐศรี (ม.มหิดล), ทศพล ภาวัติเตชสิทธ์ิ (ม.ธรรมศาสตร์) 

ส่วนผลการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ มีดังน้ี เซปักตะกร้อ ท่ีโรงยิมฯ เซปักตะกร้อ ร.ร.กีฬา จ.ชลบุรี ทีมชุดหญิง 

รอบสอง ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 2-0 (15-3, 15-10), (17-15, 15-8), มรภ.นครปฐม 

ชนะ ม.ทักษิณ 2-0 (15-6, 15-7), (15-3, 15-2) 

 บาสเกตบอล ที่โรงยิมฯ บาสเกตบอล ร.ร.ชลกันยานุกุล รอบแรก ทีมหญิง ม.กรุงเทพ ชนะ 

ม.มหาสารคาม 71-31 คะแนน, ม.หัวเฉียวฯ ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 47-38 คะแนน, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชนะ ม.เชียงใหม่ 54-25 คะแนน, ม.รังสิต ชนะ ม.อุบลราชธานี 84-27 คะแนน, จุฬาฯ ชนะ ม.เทคโนฯ 

ศรีวิชัย 53-13 คะแนน, มศว ชนะ สพล. 74-35 คะแนน 

 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน ท่ีสนามเทศบาลนครแหลมฉบัง ม.ธรรมศาสตร์ ชนะ ม.เทคโนฯ พระนคร

เหนือ 55-3 จุด, สพล.ชนะ ม.ธนบุรี 24-6 จุด, ม.มหาสารคาม ชนะ ส.เทคโนฯ พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารฯ 27-7 จุด, ท่ีสนามเทศบาลเมืองชลบุรี จุฬาฯ ชนะ ม.ขอนแก่น 61-0 จุด, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ 
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ม.อัสสัมชัญ 41-3 จุด, ม.มหาสารคาม ชนะ ส.เทคโนฯ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ 27-7 จุด, ม.

เกษตรศาสตร์ ชนะ ม.บูรพา 33-0 จุด, ม.กรุงเทพ ชนะ มรภ.มหาสารคาม 67-0 จุด 

ม.เชียงใหม่ถอนนักกีฬาแข่งมากสุด 36 คน 

 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ในศึก "พลบดีเกมส์" มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งชื่อถอนตัว

ออกจากการแข่งขันมาเยอะท่ีสุด จากรายงานข่าวของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคคณะ

กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ท่ีแจ้งว่ามีมากถึง 36 คน โดยเป็น

นักกีฬา กรีฑา 6 คน, วอลเลย์บอลชายหาด 2 คน, ดาบสากล 1 คน, เทควันโด 3 คน, แบดมินตัน 2 

คน, รักบ้ีฟุตบอล 14 คน, เรือพาย 2 คน และหมากกระดาน 6 คน 

 ก.ก.ม.ท.จ่อฟันแบนแข่ง 1 ปี 

 นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานเทคนิค ก.ก.ม.ท. กล่าวว่า จากกรณีน้ีตนได้รับรายงานมาว่า

การท่ี ม.เชียงใหม่ ไม่ส่งนักกีฬามาแข่งขันก็เนื่องมาจากว่านักกีฬาเหล่าน้ีไม่เข้ารับการตรวจสภาพ

ร่างกายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เลยใช้มาตรฐานลงโทษด้วยการไม่ส่งแข่งขัน 

ซึ่งถือเป็นสิทธ์ิของทางมหาวิทยาลัยเอง แต่สําหรับ ก.ก.ม.ท. แล้วในกรณีน้ีท่ีมีการถอนตัวของนักกีฬา

เชียงใหม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อโปรแกรมการแข่งขัน ตามข้อบังคับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยแล้วจะต้องมีการลงโทษแบนห้ามลงแข่งขันในรายการท่ีไม่ส่งแข่งขันเป็นเวลา 1 ปี 

  ยังยอดเย่ียม "เจ้าม้ิว" จิระพงศ์ มีนาพระ(หมายเลข 102) ลมกรดจากจุฬาฯ ยังคงความยอด

เย่ียมว่ิงชูมือเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.54 วินาที คว้าเหรียญทองว่ิง 100 เมตรชายไปครอง ใน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ีสถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี เม่ือ 11 

ม.ค.56 

 ชาร์จหงายท้อง อดิเทพ มโนนะที(ขวา) นักปลํ้าลูกหนําเล้ียบ 15 คน จุฬาฯ ชาร์จคู่แข่ง ม.

ขอนแก่น จนหน้าควํ่า ก่อนจบเกม จุฬาฯ ชนะ ม.ขอนแก่น 61-0 จุด ในศึกรับบ้ีฟุตบอล 15 คน กีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ีสนามเทศบาลเมืองชลบุรี เม่ือ 11 ม.ค. 56 

รุมแย่ง ไอลดา สุขสี(ขาว) นักยัดห่วง ม.เกษตรศาสตร์ ถูกผู้เล่น ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุมแย่งลูก 

ในศึกบาสเกตบอล หญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 พลบดีเกมส์" ผล ม.

เกษตรศาสตร์ พ่าย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 38-47 คะแนน ท่ีร.ร.ชลกันยานุกูล เมื่อ 11 ม.ค. 56 

ทองละติน จักรกฤษณ์ ทองคํา และ จุฑามาศ มันตะลัมพะ สองนักเต้นเท้าไฟของ มศว โชว์ 

สเต็ปเต็มที่จนชนะใจกรรมการ คว้าเหรียญทองในประเภทละติน อเมริกัน คลาสดี ไปครอง  

ในกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 40 "พลบดีเกมส์" ที่ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อ 11 ม.ค. 56 

ประเดิมสระ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ ฉลามหนุ่มของม.แม่โจ้ ว่ายน้ําชนะม้วนเดียวจบ เข้าแตะขอบสระเป็น

คนแรก ในประเภทเด่ียวผสม 400 ม.ชาย ทําเวลาได้ 04:42:28 น. คว้าเหรียญทองไปครอง ในการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ีสระว่ายน้ําสพล.ชลบุรี เม่ือ 11 ม.ค. 56 
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ทุ่มซิวทอง สหชัย ชัชวาลย์(ซ้าย) จอมทุ่มจากม.รามคําแหงทุ่มเอาชนะ เอกพล บุศทิพย์ คู่แข่ง จาก

สถาบันการพลศึกษา คว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จ ในการแข่งขันยูโด รุ่นน้ําหนัก 50-55 กก. ชาย 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ีหอประชุม ชั้น 2 สพล.ชลบุรี เม่ือ 11 ม.ค. 

56  นําโด่ง ทัศพร วรรณกิจ (ท่ี 2 จากซ้าย) ลมกรดสาวจาก ม.เกษมบัณฑิต วิ่งท้ิงคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็น

คนแรกด้วยเวลา 11.90 วินาที คว้าเหรียญทองว่ิง 100 เมตรหญิงไปครอง ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 40 "พลบดีเกมส์" ท่ีสถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี เม่ือ 11 ม.ค. 56 

3 ทอง ศรุดา ไทรงาม เงือกสาวของจุฬาฯ คว้า เหรียญทอง จากผีเส้ือ 100 ม.หญิง 01:05.75 น. 

นอกจากนี้ยังซิวทองอีกในประเภทฟรีสไตล์ 200 ม.หญิง ทําเวลา 02:09.27 น. และผลัดผสม 4x100 ม.

หญิง ในศึก "พลบดีเกมส์" ท่ีสระว่ายน้ําสพล.ชลบุรี เมื่อ 11 ม.ค. 56 

  

   

  

 


