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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

นองใหมศิริทรัพยลิ่ว สาว มศว เสียวกอนเฮ 
 
ศึกยัดหวง “คิงสคัพ” ดวลกันมัน “ศิริทรัพย” ทีมใหม
ของอดีตหนุมแบงก ไลอัด นนทบุรี 82-69 ควาชัยเปน
นัดที่ 3 ติดตอกัน ทะยานเขารอบสองเรียบรอย 
เชนเดียวกับเพื่อนรวมสาย “ทิวไผงาม” ดานสาว มศว 
เกือบพลาดทานาทีสุดทายถูก ม.หอการคาไทย ตีเสมอ 
กอนงัดทีเด็ดสองแมนซวิ 6 แตมซอน เฉือนชนะ 69-63  

การแขงขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ประเภทประชาชนชาย ถวย ก และ
หญิงทั่วไป รอบแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผานมา ที่ไอสแลนด ฮอลล ช้ัน 3 
ศูนยการคาแฟช่ัน ไอสแลนด ในประเภททีมชาย สาย บี ศริิทรพัย ซึ่งผูเลนคืออดีต
นักกีฬาในสังกัด ธ.กรุงเทพ แชมปเกาหลายสมัยที่ตุนชัยไว 2 นัด พบ นนทบุรี ที่ชนะ 2 
แพ 1  

 คูน้ีดวลกันสนุก แตศิริทรัพยมีโอกาสสองใตแปนไดมากกวา จึงเปนฝายชนะไป 82-69 
คะแนน (18-16, 20-16, 23-24, 21-13) สงผลให ศิริทรัพย กําชัย 3 นัดติด และไดสิทธิเขา
ไปเลนในรอบสอง เชนเดียวกับ ทิวไผงาม ที่ชนะ 3 นัดรวดเชนกัน ซึ่งนัดที่ 3 ทิวไผงาม 
ยําใหญ ม.เกษมบัณฑิต ถึง 113-49 คะแนน โดย ศิริทรัพย และทิวไผงาม จะพบกันใน
การแขงขันรอบแรกนัดสุดทาย วันที่ 23 พฤษภาคม เพื่อแยงกันเปนที่ 1 ของสาย บี 
ตอไป สวน นนทบุรี แขงครบ 4 นัด มีสถิติ ชนะ 2 แพ 2 ตกรอบตามระเบียบ โดยผูทํา
แตมสูงสุด ศริิทรัพย ไดแก “เจาโอ” ทศพิธ ลังสุย 28 คะแนน, นนทบุรี ไดแก อนุพงษ 
ศรีสุขดี 18 คะแนน  

 สวนสาย ซ ีส.ภักดีวัสดุกอสราง พบ ดําปากน้ํา ซึ่งแพมา 2 นัดเหมือนกัน กอนที่ดํา
ปากน้ําจะเก็บชัยไปดวยสกอร 79-53 (23-19, 18-11, 17-15, 21-8) โดยผูทําแตมสูงสุด
ของ ดําปากน้ํา ไดแก นิพนธ จินตนสถิตย สองไป 18 แตม ขณะท่ี ส.ภักดีวัสดุกอสราง 
ไดแก เวชยันต เรืองวงษ และ พงศธร พลธี ยิงไดเทากันที่ 13 แตม  

 ขณะที่การเลนของทีมหญิง สาย ข ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) พบ ม.หอการคา
ไทย ซึ่งลงสนามนัดแรก โดยเกมทําทาจะเขาขาง มศว เพราะจบควอเตอร 3 นํา
อยู 47-36 แตกลับมาแผวปลายในชวงโคงทายๆ ควอเตอรที่ 4 โดนไลตีเสมอ 63-
63 กอนที่ มศว จะมาฮึดบวกกับไดความแมนของ ประพาศรี อุปถัมภ สอง 2 แตม 
พาทีมพลิกนําอีกหน แถมยังไดลูกโทษอีก 4 ลกูซอน จากการยิงของ ผกามาศ 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันท่ี   23  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2551     หนา     

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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รัตนบุษย และ ออนสา สาลีนวล ชวยทีมเอาชนะไป 69-63 (14-12, 16-8, 17-16, 22-
27) โดยผูทาํแตมสูงสุดของ มศว ไดแก ออนสา สาลีนวล 18 แตม, หอการคาไทย 
เบญญากร ทองแดง 21 แตม  

 สาย ก รมรืน่บนลานเมือง ลงเลนนัดแรก พบ รักนํ้าใจ ม.เชียงใหม ที่ชนะ 1 แพ 3 โดย
นัดน้ี รักนํ้าใจ ม.เชียงใหม สองไดแมนกวา เปนฝายเอาชนะไป 46-32 คะแนน (10-6, 10-
4, 14-12, 12-10) สําหรับผูทําแตมสูงสุดของ รักนํ้าใจ ม.เชียงใหม ไดแก วราลักษณ มธัว
รัตน 8 แตม สวน รมรื่นบนลานเมือง ไดแก อภิญญา เตชะวัชราภร 9 แตม  

 
  
 

 


