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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

 

 

 
 

                          กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ชิง 14 ทอง มี กระโดดน้ํา ท่ีศูนยกีฬาทางน้ํา มธ. รังสิต ชิง 1 ทอง สปริงบอรด 1 ม.ชาย 
เริ่มเวลา 10.00 น. สปริงบอรด 3 ม.หญิง รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 15.00 น., ฟนดาบ ที่อิมแพ็ค เอ็กซฮิบิชั่น ฮอลล 7-8 เมืองทอง ชิง 2 ทอง 
ฟอยลทีมหญิง กับ เซเบอรทีมชาย เริ่มเวลา 10.00 น., ยิมนาสติกลีลา ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทอง ชิง 2 ทอง บุคคลหวงและริบบิ้น เริ่ม
เวลา 15.00 น., ยูโด ที่ยิมเนเซียม 6 มธ. รังสิต ชิง 4 ทอง รุนไมเกิน 48 กก.หญิง, รุนโอเพนหญิง, รุนไมเกิน 60 กก.ชาย และรุนโอเพน
ชาย รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 12.00 น. รอบชิง เริ่มเวลา 18.00 น., เทเบิลเทนนิส ที่อิมแพ็ค เอ็กซฮิบิชั่น ฮอลล 5-6 เมืองทอง ชิง 2 ทอง 
ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 10.00 น., เทนนิส ที่ศูนยพัฒนาเทนนิสฯ เมืองทอง ชิง 3 ทอง หญิงเดี่ยว 
เริ่มเวลา 10.00 น. ชายเดี่ยว เริ่มเวลา 14.00 น. คูผสม เริ่มเวลา 16.00 น., โปโลน้ํา ท่ีศูนยกีฬาทางนํ้า มศว องครักษ รอบจัดอันดับ 13-15 
เริ่มเวลา 09.30 น. รอบจัดอันดับ 9-12 เริ่มเวลา 11.00 น. รอบตัดเชือกกลุมจัดอันดับ 5-8 เริ่มเวลา 14.00 น. รอบรองชนะเลิศกลุมอันดับ 
1-4 เริ่มเวลา 17.00 น., บาสเกต บอล ทีมชาย รอบตัดเชือกกลุมจัดอันดับ 21-24, รอบตัดเชือกกลุมจัดอันดับ 17-20, รอบตัดเชือกกลุม
จัดอันดับ 13-16, กลุมจัดอันดับ 9-12, กลุมจัดอันดับ 5-8 และรอบรองชนะเลิศกลุมอันดับ 1-4 ที่ยิมเนเซียม 1 ฮอลล 1 มธ. รังสิต, ที่
ยิมเนเซียม 1 ศูนยเยาวชนไทย-ญ่ีปุน, ที่อาคารกีฬานิมิบุตร และ ที่ยิมเนเซียม 1 มศว องครักษ สนามละ 3 คู เริ่มพรอมกันเวลา 12.00 น., 
ฟุตบอล พัก 1 วนั, วอลเลยบอล จัดอันดับ 17-24 ทีมชาย ท่ียิมเนเซียม 1 ฮอลล 3 มธ. รังสิต, จัดอันดับ 5-12 ทีมหญิง ที่ยิมเนเซียม 2 
ศูนยเยาวชนไทย-ญ่ีปุน, จัดอันดบั 9-16 ทีมชาย ที่ยิมเนเซียม จอหน พอล ที่ 2 ม.อัสสัมชัญ บางนา-ตราด, รอบรองชนะเลิศ อันดับ 1-4 
และรอบตัดเชือกกลุมอันดับ 5-8 ทีมชาย ท่ีอินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก และรอบรองชนะเลิศ อันดับ 1-4 และจัดอันดับ 13-16 ทีมหญิง ที่
อินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก ที่อิมแพ็ค เอ็กซฮิบิชั่น ฮอลล 2 เมืองทอง เริ่มพรอมกันเวลา 13.00 น., กอลฟ ที่สนามวอเตอร มิลล กอลฟ 
แอนด การเดนส นครนายก ทีมชาย-ทีมหญิง และบุคคลชาย-บุคคลหญิง รอบสาม เริ่มเวลา   07.30 น., ซอฟทบอล ทีมหญิง ที่สนาม
ซอฟทบอล มศว องครักษ รอบเพลยออฟ 2 คู เริ่มเวลา 09.00 น. รอบเพจ ซิสเต็ม 2 คู เริ่มเวลา 14.00 น. 

                           ฟุตซอล นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2550 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "J. PRESS Junior Futsal Thailand Championship 2007" ภาคเหนือ ที่โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.
ลําพูน รอบกอนรองชนะเลิศ 4 คู เริ่มเวลา 10.00 น. 

                             บาสเกตบอล นักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
"สปอนเซอร ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2007" ที่จังหวัดชัยภูม ิ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขง 2 สนาม ที่ยิมเนเซียมสิริ

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส   ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 16  เดือนสงิหาคม   พ.ศ.2550   หนา 19
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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วัณณวรี คูชิงที่ 3 รุนอายุ 15 ปหญิง-ชาย 2 คู รุนอายุ 18 ปหญิง-ชาย 2 คู เริ่มเวลา 08.00 น. และท่ียิมเนเซียมโรงเรียนชัยภูมิภักดชีมุพล 4 
คู ชิงชนะเลิศ ทีม 15 ปหญิง 1 คู, ชิงชนะเลิศ ทีม 15 ปชาย 1 คู, ชิงชนะเลิศ ทีม 18 ปหญิง 1 คู เริ่มเวลา 08.00 น., ตอดวยการประกวด
กองเชียร-เชียรลีด เดอร, การประกวด "SPORT DANCE FOR THE QUEEN" และแขง "Red Bull EXTRA Slam Dunk" เริ่มเวลา 12.30 น. ปดทาย
ดวยคูชิงชนะเลิศ ทีม 18 ปชาย เริ่มเวลา 15.00 น. มวยไทย "ศึกเพชรเจาพระยา" ที่เวทีมวยราชดําเนิน เริ่มเวลา 18.30 น. 

 


