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114 สุ ขุม วิ ท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ น า กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพสยามกีฬา ฉบับประจำวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว 137,338.-

เปดสนามฟุตซอลอุดมศึกษา 'กรมพลศึกษา-นอรทกรุงเทพ แชมเปยนชิพ'
เปดสนามฟุตซอลอุดมศึกษา 'กรมพลศึกษา-นอรทกรุงเทพ แชมเปยนชิพ' ครั้งที่ 12 นอรทกรุงเทพ
เจาภาพ ประเดิมชัย อัด ม.ราชพฤกษ 2-0 ณัชพล แตงพลอย ซัดเบิ้ล
เมื่อวันอังคารที่ 16 มี.ค. 64 ที่มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝาย
บริหารและกิจการนักศึกษา ใหการตอนรับ ดร.นิวัตน ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรมพลศึกษา ประธานในพิธีเปดการ
แขงขันฟุตซอลอุดมศึกษา "กรมพลศึกษา-นอรทกรุงเทพ แชมเปยนชิพ" ครั้งที่ 12 ประจำปการศึกษา 2563 ซึ่งจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 16 มีนาคม-28 เมษายน 2564 ณ ศูนยกีฬาในรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิ ท ยาลัยนอร ทกรุ งเทพ วิทยาเขตสะพานใหม เพื่ อ ตอ งการพัฒนาและยกระดั บกี ฬาฟุ ตซอลใน
สถาบันอุดมศึกษาใหแพรหลาย สงเสริมนักฟุตซอลที่มีฝเทาดีเขาสูระดับทีมชาติตอไป
พรอ มเชิ ญสถาบัน อุ ดมศึ กษาเข า รวมการแข งขันทั้ งสิ้ น 12 สถาบั น ได แก 1.จุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย ,
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ , 4.มหาวิทยาลัยธนบุรี ,
5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 6.มหาวิทยาลัยมหิดล , 7.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ , 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม , 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 11.สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
, 12.มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เจาภาพ
สำหรับรูปแบบการแขงขัน ระบบลีก คือ พบกันหมดทุกทีมครั้งเดียว ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเปนทีมชนะเลิศการ
แขงขัน ชิงเงินรางวัลและของรางวัล รวมมูลคากวา 300,000 บาท , ทีมผูชนะเลิศ จะไดครองถวยรางวัล ดร.นิวัตน
ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรมพลศึกษา พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 25,000 บาท ,
ทีมอันดับที่ 3 ไดรบั เงินรางวัล 15,000 บาท , ทีมอันดับที่ 4 ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท ทีมอันดับที่ 5 ไดรับเงิน
รางวัล 8,000 บาท , ทีมอันดับที่ 6 ไดรับเงินรางวัล 7,000 บาท , ทีมอันดับที่ 7 - 1 ไดรับเงินบำรุงทีมๆละ 2,500
บาท , รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รางวัลผูทำประตูสูงสุด (ดาวซัลโว) รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม และรางวัลผูฝกสอน
ยอดเยี่ยม จะไดรับโลรางวัล
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โดยผลการแขงขันคูเปดสนาม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ชนะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 2-0 โดยได 2 ประตู
จาก ณัชพล แตงพลอย กัปตันทีม เบิ้ลคนเดียว 2 ประตู น.19 และ น.26 ประเดิม 3 แตมตามที่หวัง สวนผลคูอื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ แพ มหาวิทยาลัยธนบุรี 0-6
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ชนะ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล 3-0 , พระจอมเกล า พระนครเหนือ เสมอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1-1 , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5-4 และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3-1
โปรแกรมนัดที่ 2 ในศึกฟุตซอลอุดมศึกษา "กรมพลศึกษา-นอรทกรุงเทพ แชมเปยนชิพ" ครั้งที่ 12 ประจำป
การศึกษา 2563 แขงขันวันศุกรที่ 19 มี.ค.64 ที่ ม.นอรทกรุงเทพ สะพานใหม ประกอบดวย คูแรก เวลา 11.00 น.
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย , คูสอง 12.00 น. มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร
พบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คูสาม 13.00 น. สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ พบ มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ , คูสี่ 14.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี พบ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ , คูหา 15.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล
พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ คูหก 16.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี

3/17/2021 6:16:28 AM

