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ผลการแข่งขันกีฬา สกอ. ครัง้ ที่ 28 “ปีบทองเกมส์”
ยังลุ้นสนุก สุรนารีเจ้าภาพมาแรง โกยเหรียญเพิ่มไม่หยุด
ล่าสุดหมากกระดานและครอสเวิรด์ แทบคว่ำกระดาน คว้าอีก
6 เหรียญทอง ขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทองในวันที่ 3 ของการ
แข่งขัน ตามด้วย มหาสารคามและเชียงใหม่
หมากกระดาน ชิง 5 เหรียญทอง ณ อาคารเรียนรวม 2
โดย ม.สุรนารี เจ้าภาพ สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นคว้าไปถึง 4
เหรียญทอง โดยเหรียญแรกได้จากหมากกระดานประเภทหมากรุก
ทีมหญิง ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ม.รามคำแหง เหรียญทองแดง
สจล.(ลาดกระบัง) และ ม.อุบลราชธานี หมากล้อมประเภทบุคคล
เดี ่ ย ว เหรี ย ญทอง ม.สุ ร นารี เหรี ย ญเงิ น ม.เกษตรศาสตร์
เหรียญทองแดง ม.รามคำแหง และ ม.สงขลานครินทร์ บริดจ์
ประเภทบุคคลเดีย่ ว เหรียญทอง ม.สุรนารี เหรียญเงิน ม.นครพนม
เหรียญทองแดง ม.รามคำแหง ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.มหิดล
หมากรุกทีมชาย เหรียญทอง จุฬาฯ เหรียญเงิน มทร.อีสาน
เหรียญทองแดง ม.มหิดล และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ครอสเวิรด์ ชิง 3 เหรียญทอง ประเภทคูผ่ สม เหรียญทอง
ม.สุรนารี เหรียญเงิน ม.นเรศวร เหรียญทองแดง ม.อุบลราชธานี และ
ม.วลัยลักษณ์ ประเภททีมหญิง เหรียญทอง ม.สุรนารี เหรียญเงิน
ม.นเรศวร และเหรี ย ญทองแดง ม.สงขลานคริ น ทร์ และ
ม.อุบลราชธานี
สำหรับผลกีฬาอืน่ ๆ มีดงั นี้ เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง
ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทอง มรภ.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
ม.รามคำแหง เหรียญทองแดง มจธ.(ธนบุร)ี และ ม.สุรนารี ประเภท
ชายเดีย่ ว เหรียญทอง จุฬาฯ
เหรี ย ญเงิ น ม.ขอนแก่ น
เหรียญทองแดง มจธ.(ธนบุร)ี
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และ ม.นครพนม เซปักตะกร้อประเภททีมเดีย่ วชาย เหรียญทอง
ม.บูรพา เหรียญเงิน มรภ.เชียงใหม่ เหรียญทองแดง ม.สุรนารี และ
ม.มหิดล โบว์ลง่ิ ชิง 3 เหรียญทอง ประเภทคูผ่ สม เหรียญทอง
ม.เชี ย งใหม่ เหรี ย ญเงิ น ม.สงขลานคริ น ทร์ เหรี ย ญทองแดง
มจพ.(พระนครเหนือ) ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทอง ม.ขอนแก่น
เหรียญเงิน ม.รามคำแหง เหรียญทองแดง จุฬาฯ ประเภทหญิงเดีย่ ว
เหรียญทอง ม.มหิดล เหรียญเงิน ม.เชียงใหม่ เหรียญทองแดง
ม.มหิดล
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ผูช้ ว่ ย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การ
ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยีย่ มและให้กำลังใจทีมนักกีฬาของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใน “ปีบทองเกมส์” เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2552
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กล่าวว่า “แต่ละ
ทีมกีฬาของจุฬาฯ มีการเตรียมทีมมาอย่างดี แต่เรื่องของการ
แพ้ชนะถือว่าเป็นเรือ่ งรอง โดยเน้นเรือ่ งความรัก ความสามัคคี

ความผูกพันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นสำคัญ
ขอให้พวกเรารักษาประเพณี รักษาวัฒนธรรมอันดีนไ้ี ว้ และขอ
ชืน่ ชม มทส. เจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีน้ี ตั้งแต่เรื่องสถานที่
สนามแข่ ง ขั น โปรแกรมการแข่ ง ขั น บรรยากาศโดยรวม
มาตรฐานการจัดงาน ถือเป็นงานทีส่ มบูรณ์แบบ น่าประทับใจ
มากครับ”
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ลำดับ

สถาบัน

ทอง

1
2
3
4
5

ม.สุรนารี
ม.มหาสารคาม
ม.เชียงใหม่
ม.มหิดล
จุฬาฯ

25
4
3
3
2

เงิน

10
2
3
2
-

ทองแดง

11
1
10
1

รวม

46
7
6
15
3

**สรุปเหรียญรางวัลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 19.30 น. 3 พ.ค. 52 **

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง http://peebthonggame.sut.ac.th
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“เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
อยากมาลองสนามเพือ่ จะได้นำประสบการณ์
ไปพัฒนาทีมของตนเองให้มากขึน้ ”
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" ดีใจทีไ่ ด้เข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้
เพราะทำให้ได้มาเจอเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ทีเ่ คย
เล่นกีฬามาด้วยกัน และคาดหวังว่าจะได้มี
เพือ่ นใหม่และความสนุกกลับไป"
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แบดมินตัน ประเภททีม 1 เหรียญทอง เทนนิส
ประเภททีม 1 เหรียญทอง เทเบิลเทนนิส ประเภททีม 4
เหรียญทอง เปตอง ประเภทชายคู่ / หญิงคู่ 2 เหรียญทอง
โบว์ลง่ิ ประเภททีมหญิง 3 คน 1 เหรียญทอง มายด์สปอร์ต 5
เหรียญทอง เรือพาย 6 เหรียญทอง และแอโรบิก 6 เหรียญทอง
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