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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

มศว ควาชัย3นัดติดยดัหวงยูลกี 
 

 
 

นักยัดหวงหนุม "สิงหแสนแสบ" ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โชวฟอรมรอนแรง ใชความคลองเจาะทําคะแนน
กอนเปดบานสอนเชิง ม.ศรีปทุม 70-61 ในการแขงขันบาสเกตบอลยูลีก ควาชัย 3 นัดรวด  

การแขงขันบาสเกตบอลระหวางสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ศึก "เนชั่น-สยาม ยูนิเวอรซิตี้ บาสเกตบอลลีก 2008" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ท่ีผานมา เปน
การเลนในรอบแรก ประเภท ทีมชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.) เปดบานตอนรับ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

มศว. ท่ีชนะมาแลว 2 นัด สงผูเลนตัวหลักลงกันครบทั้ง "เจาโอม" รัชเดช เครือทิวา นักบาสเกตบอลที่ไปเลนใน
ลีกสหรัฐ, ภาสวัฒน คุตนาม รวมถึงเหลาผูเลนระดับฝมือจากการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้ง ชนะชนม กลาหาญ เซน
เตอรตัวหลัก, อภิชาติ คําชู และพีรวัส วิชชุตารัช สวน ม.ศรีปทุม ท่ีเพิ่งประเดิมสนามนัดแรก มีดาราประจําทีม
อยาง "เจาโอ" ธงชัย ทิพยประไพ เซนเตอรจากทิวไผงาม ตามดวย เอกรัฐ พรรณโพธิ,์ ภานุวัฒน, จินตนาควิชัย
, ธนากานต ศีรบุญเรือง และ ณัฐพล มนตธนะชาติ  

เปดฉาก เจาถ่ินไดแรงเชียรจากแฟนๆ เต็มสนาม เดินเกมบุกแหลก รัชเดช โชวความพริ้วเลี้ยงบอลหาชองจาย
ให ชนะชนม และภาสวัฒน ชวยกันทําคะแนนใตแปน ฝายทีมเยือน เจาะเขาไมถึงหัวกะโหลก ตองใชการยิงไกล 
และอาศัยจังหวะสองทํารีบาวน เก็บแตมไลตามหางๆ กอนจบควอเตอรนี้ มศว. นําอยู 22-13 ชวงถัดมา มศว. 
ผอนเกมเปลี่ยนเอาตัวสํารองลง ทําใหเกมของม.ศรีปทุม ดีข้ึนบวกกับความสามารถเฉพาะตัวของ เอกรัฐ ท่ีมุด
ไปยิงใตแปนอยางไดผล จนขยับเขามาใกล 24-28 ทําใหเจาถ่ินตองสงตัวจริงลงอีกหน เจาบานเห็นทาไมดี 
ตองสง 3 ตัวหลักลงมาอีกครัง้ แตทีมเยือนยังทําแตมแซงหนาตอนจบครึ่งแรก 32-31  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันท่ี   9  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คร่ึงหลัง มศว. ปรับแผนใชความเร็วของ ดศิรณ แกวคลาย ท่ีประสานงานกับ ธิติวัฒน สันโดษขจรพงษ ไดอยาง
ลื่นไหล ขณะท่ี ศรีปทุม ไดความแมนของ ธนากานต คอยเก็บแตมเอาคืน แตทายควอเตอรสาม เจาถ่ินมีทีม
เวิรคดีกวาจึงนําหางไปถึง 57-47 ควอเตอรสุดทาย ท้ังสองฝายเปดเกมแลกกันสูสี แตเจาบานยิงไดแมนกวา 
บวกกับ ดิศรณ ขโมยบอลไดหลายจังหวะ ทําใหเจาถ่ินมีโอกาสทําคะแนนนําหางออกไปจนหมดเวลา มศว. จึง
เอาชนะไปในที่สุด 70-61 ควาชัยเปนนัดท่ี 3 ติดตอกัน ขณะที่ ศรีปทุม ตองพายในการเลนนัดแรก โดยผูทํา
คะแนนสูงสุดในเกมนี้ คือ ภาสวัฒน คุตนาม ของ มศว. และเอกรัฐ พรรณโพธิ ์ของศรีปทุม ทําไปคนละ 17 แตม
เทากัน  

สวนอีกคู ม.รังสิต เปดบานตอนรับการมาเยือนของ ม.สยาม ปรากฎวา ม.สยามเปนฝายครองเกมไดมากกวา 
เอาชนะไป 71-48 คะแนน สงผลใหมีสถิติ ชนะ 2 แพ 1 มี 5 คะแนน ดาน ม.รังสิต แพ 2 นัด มี 2 คะแนน โดย
นัดนี้ ไกรวิทย เวทวิทยากิจ สองชวย ม.สยาม ไดมากสุดท่ี 24 แตม ขณะที่ ม.รังสิต ได วราวุฒิ วฒุิกรภัณฑ ยิง
ใหมากสุด 14 แตม  

สําหรับในประเภทหญิง มศว. เลนกับ ม.ศรีปทุม เชนกัน โดยที่เจาถ่ินชนะ 1 แพ 1 ยังใชผูเลนตัวหลัก ขณะที่ ม.
ศรีปทุม ลงเลนนัดแรก เกมนี้ มศว มีทีมเวิรคท่ีดีกวาทําแตนนําไปกอน 17-4 แตทีมเยือนก็มาไลบ้ีมาเหลือ 19-
22 แตวา มศว เรงเคร่ืองทําแตมหนเีปน 50-39 และยังรักษาชองวางเอาไวไดตลอด กอนเอาชนะไป 84-73 เพิ่ม
สถิติชนะ 2 แพ 1 สําหรับผูทําคะแนนดีท่ีสุดในเกมคือ วราภรณ เปยอยู ของ ม.ศรีปทุม ทํา 24 คะแนน สวน ภัท
ราวดี จันทรบุตร ของ มศว. ยิงไป 20 คะแนน 

 


