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	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการฉบับสุดท้ายของปี	2012	ประจำเดือน

ธันวาคม	เชื่อว่าใครหลายต่อหลายคน	คงมีโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ	เป็นแน่ยังไงก็

ขอให้มีสติ	เมาไม่ขับ	นะครับ	

	 ในส่วนเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	ฉบับนี้	ยังเข้มข้นเช่นเดิม	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ราวการเตรียมทีมของ	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	ที่มีการเปิดคัดแข้งสู้ศึกปีหน้าอย่างคึกคัก	

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการ	“สมุทรปราการ	เอฟเอคัพ	2012”	ที่

ได้ทีมแชมป์ใน	2	รุ่นเป็นที่เรียบร้อย	ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นประชาชน	และรุ่นอาวุโส	ในส่วนของรุ่น

เยาวชนก็ยังคงมีการอบรมอยู่อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงชุมชนคนบางนา	ที่จัดกิจกรรมวิ่งลอยฟ้า,	กิจกรรม

คนดีที่ทาง	“บิ๊กแป๊ะ”	ไปทำบุญวันพระเจ้าตากสิน	และเรื่องราวอีกมากมายในฉบับที่รอให้ทุกท่าน

อ่านกันอย่างจุใจ	

	 สำหรับหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการฉบับนี้	ก็ขอ	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	แก่	แฟนนานุ

แฟน	ทุกๆ	ท่าน	ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง	มีเงินใช้ตลอดปี	สำหรับฉบับนี้	สวัสดีครับ	

ตู๋ตี๋	บก.ฟุตบอลปราการ	
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ซุบซิบประสาปราการ



หน้า 4 ปีที่ 1   ฉบับเดือนธันวาคม   พ.ศ. 2555

สังคมและการศึกษา

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕” 

	 เมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 2555	 นาย

คณิต	 เอี่ยมระหงษ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการ	 เป็นประธานจัดงานมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 “5	 ธันวาคม	 2555”	

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่

ดีและพลังของแผ่นดิน	ณ	ศาลาประชาคม	

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ออก

หน่วยให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล 

	 นายคณิต	 เอี่ยมระหงษ์	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็น

ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ฯ	 เนื่องในวันคล้ายวัน

ประสูติ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรี

รัศมิ์	 พระวรชายาฯ	ณ	 องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางกอบัว	 อำเภอพระประแดง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	ภายในงานมีการให้บริการจาก

หน่ วยงานสั งกั ดกระทรวง เกษตรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 คลินิกดิน	 คลินิก

พืช	 คลินิกสัตว์	 คลินิกประมง	 การจัด

นิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ

เกษตร	 การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

การจัดงานดังกล่าว	เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการ

แก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตร	

การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตและเป็น

ที่ต้องการของเกษตรกร	 รวมทั้ง	 เทคโนโลยี

การเกษตรใหม่ๆ	 เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิต

ของตนเอง	

 

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วง

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม ่

	 ที่ บ ริ เ วณลานหน้ าศาลากลาง

จังหวัดสมุทรปราการ	 พล.ต.อ.เอก	 อังสนา

นนท์	 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	 พร้อม

ด้วย	 นายคณิต	 เอี่ยมระหงษ์	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ	 ร่วมปล่อยแถว

เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 ออกกวาดล้างอาอาชญากรรมใน

ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 2556	 โดย

เป็นการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกอง

บังคับการตำรวจภูธรภาค	 1	 ประกอบไปด้วย	

ตำรวจภูธรสมุทรปราการ	 ตำรวจภูธรนนทบุรี	

และตำรวจภูธรปทุมธานี	 กองบังคับการ

ตำรวจน้ำ	 กองบังคับการตำรวจทางหลวง	

พร้อมเจ้าหน้าที่งานปกครอง	และอาสาสมัคร	

กว่า	 700	 นายทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความ

พร้อมของสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ตลอด

จนศักยภาพของกองกำลังข้าราชการตำรวจที่

เข้มแข็งและเป็นการรับนโยบายจากผู้บังคับ

บัญชาที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 จึงทำการ

ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้น	 เพื่อออกระดม

ตรวจตราและปราบปรามจับกุมผู้กระทำ

ความผิดกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 อาวุธปืน	

ยาเสพติด	 และคดีค้างเก่า	 ผู้ต้องหาตาม

หมายจับ	

 

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งจุดตรวจร่วม

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง

เทศกาล ปีใหม่ 17 จุดทั่วทั้งจังหวัด เพื่อลด

อุบัติเหตุในช่วง 

	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ตั้งจุดตรวจ

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 ช่วง

เทศกาล	ปีใหม่	 17	 จุดทั่วทั้งจังหวัด	 เพื่อลด

อุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวให้น้อยลงกว่าปีที่

ผ่านมานายคณิต	 เอี่ยมระหงษ์	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	

2556	 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อลดจำนวน

การเกิดอุบัติเหตุ	 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้

น้อยลงกว่าปีที่ผ่านในช่วงเทศกาลปี ใหม่	

ระหว่างวันที่	 27	 ธันวาคม	 2555	 ถึงวันที่	 2	

มกราคม	2556	จังหวัดสมุทรปราการ	กำหนด

ตั้งจุดตรวจร่วม	17	จุด	บนถนนสายหลักและ

ถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัด	 ได้แก่	 ถนน

ศรีนครินทร์	 ถนนบางนา-ตราด	 ถนนสุขุมวิท	

ถนนสุขสวัสดิ์	 ถนนเทพารักษ์	 รวมทั้งตั้งจุด

ตรวจย่อยบนถนนในเขต	อบต./หมู่บ้าน	 เน้น

การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ	 3	 ม.	 2	

ข.	1	ร.	อย่างเคร่งครัด	หากพบผู้กระทำความ

ผิ ดก็ จ ะด ำ เ นิ น คดี ต ามกฎหม ายทั นที	

นอกจากนี้	 ยังได้เตรียมความพร้อมของ

สถานพยาบาล	 เพื่อรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ

ที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ตลอด	 24	

ชั่วโมงจากสถิติของสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ	 ใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่	2555	ที่ผ่านมา	มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้น	 12	 ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต	 8	 คน	และมีผู้

บาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล	6	

คน	 สาเหตุเกิดจากการขับรถตัดหน้ากระชั้น

ชิด	 การขับรถเร็ว	 เมาแล้วขับ	 ขับรถผิดกฎ

จราจร	โดยพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดยัง

คงเป็นรถจักรยานยนต์	 และถนนของ

กรมทางหลวง	 ยังคงเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

มากที่สุด	
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ด้วยศรัทธา...
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ชุมชนคนบางนา

 นับเป็นครั้งแรกแห่งการสร้างประวัติศาสตร์วิ่งลอยฟ้ากับคมชัดลึก	
ลอยฟ้า	มินิมาราธอน	“สะพานภูมิพล 2” 

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 23	 ธันวาคม	 2555	ที่ผ่านมา	 	 นับเป็นครั้งแรกแห่งการ

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์วิ่งลอยฟ้ากับ	 คมชัดลึก	 ลอยฟ้า	 มินิมาราธอน	 “สะพาน

ภูมิพล 2”	 เส้นทาง	 สวนสุขภาพ	บางหญ้าแพรก	 จังหวัด	 สมุทรปราการ	 นับเป็น

หนึ่งในกิจกรรมของโครงการเครือข่ายบางนา	 โดยนัดรวมพลสร้างประวัติศาสตร์

เวลา	05.00	น.	

	 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด	 โดยมีผู้ให้

ความสนใจมาร่วมวิ่งกันแบบหนาตา	 ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดง	 ไปชนถึงผู้สูง

อายุ	ที่ให้การตอบรับพากันมาวิ่งมินิมาราธอน	ในครั้งนี้		

	 โดยทางทีมงาน	สมุทรปราการเอฟซ	ี อีกหนึ่งพันธมิตรของ	 “เครือข่าย

บางนา”	ก็ไม่พลาดไปร่วมแจมกิจกรรมดีๆ	อย่างนี้	และเชื่อว่าในปีหน้าทาง	“เครือ

ข่ายบางนา”	จะมีกิจกรรมดีๆ	 เพื่อชุมชนคนบางนา	และประเทศไทย	อีกมากมาย

แน่นอน	
“เครือข่ายบางนา”	 คือ	 แนวคิดที่	 “กลุ่มเนชั่น”	 	 โดยหนังสือพิมพ์	คม ชัด ลึก 

ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน	สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้ม

แข็งเข้าไปเติมเต็ม	และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน	 เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขที่ยั่งยืน	 โดยเริ่มจาก	 “ชุมชนบางนา”	 เป็น

โมเดลแรก	ก่อนจะขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ	เชื่อมต่อกันจนครบทุกพื้นที่ของประเทศ	

โดย	 “เครือข่ายบางนา”	 มีภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้แก่	 บริษัท	 ทีซีไอ

เอฟ,ดรีมเวิร์ล,พาราไดร์ปาร์ค,	 อรุณสวัสดิ์คอมคอม,	 ไบเทคบางนา,	 เมกกะ

บางนา,	 พรีเมียร์	 และบิ๊กซี	 ตลอดจน	บมจ.	 วิริยะ	 ประกันภัย,	 โรงพยาบาลไทย

นครินทร์,	ศิครินทร์,	จุฬารัตน์	และสโสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	

วิง่ลอยฟา้มนิมิาราธอน จดุเริม่ตน้ชมุชน 
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ชุมชนบางละมุม

 หากจะกล่าวถึงเหตุการณ์หายนะที่สร้างความเสียหาย	ให้แก่ชุมชนชาว

จังหวัดสมุทรปราการที่สุด	คงต้องย้อนกลับไปไกล	เมื่อ	พ.ศ.2475	หรือเมื่อ	80	ปี

ก่อน	 ได้เกิดเหตุอัคคีภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ	

ซึ่งตามบันทึก	(จากหนังสือ	วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองปากน้ำ)	ได้เล่าว่าไฟได้ไหม้

ตั้งแต่ตลาดสด	 ตรงวัดกลางวรวิหาร	 กระจายไปทั่วเมือง	 เผาบ้านเรือนริมถนน

วัดกลาง	 ลามไปชุมชนป้อมประโคนชัย	 อีกส่วนลามไปที่หัวเกาะไปจรดที่แม่น้ำ

เจ้าพระยา	ตรงหัวโรงเก็บรถรางสายปากน้ำมีถนนคั่น	 ทำให้สถานีปากน้ำรอดจาก

การถูกเผาไปแบบหวุดหวิด	 ในขณะเดียวกัน	 ลมยังพัดเปลวไฟปลิวข้ามคลอง

ปากน้ำ	ไปไหม้บ้านบางส่วนในเขตท้ายบ้านด้วย		

	 ซึ่งจากเหตุอัคคีภัยครั้งใหญ่นี้	ได้มีเรื่องเล่าจากบรรดาผู้เฒ่า	ผู้แก่	ว่าชาว

บ้านมาร่วมกันสวดมนต์	 ไม่ให้ไฟลามเข้ามา	 ซึ่งตามคำบอกเล่าจากผู้เฒ่า	 ผู้แก่	

เล่าต่อว่า	 เมื่อไฟทำท่าจะลามเข้ามาทางศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	 ก็จะมีเหตุอัศจรรย์	

ให้ลมพัดไฟเหล่านั้นให้ตีออกไปจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆ	 ครั้งไป	 จนเป็นที่

เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ	 ซึ่งหลังจากเพลิงสงบลง	 ชาวปากน้ำรอบ

ตลาดต่างไร้ที่อยู่อาศัย	ซึ่งบรรดาชาวบ้านร้านตลาด	ต่างหยุดกิจการมาช่วยเหลือ

กัน	และกัน	เป็นที่น่าเวทนา	

	 ในขณะเดียวกัน	 ความเดือดร้อนของคนสมุทรปราการในครั้งนี้	 ก็ทำให้

เกิดน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วสารทิศ	 ที่ระดมเงิน	 และสิ่งของในการช่วยเหลือ	

ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากลงไป	 	

	 ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้	 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผังเมืองปากน้ำขึ้น

ใหม่ให้เป็นระบบมากขึ้น	 เมื่อรัฐบาลลงมาจัดการดูแล	 รวมถึงการสร้างบ้านเรือน

ใหม่ที่เน้นตึกสร้างด้วยปูน	 ถนนต่างๆ	ที่เคยคับแคบ	ก็มีการเวนคืนที่เพื่อขยายให้

ใหญ่ขึ้น	 พร้อมก่อสร้างถนนเพิ่มเติม	 	 ตั้งแต่เส้นทางจากกรุงเทพฯ	 สู่เมือง

สมุทรปราการ	เพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น	และเป็นที่มาของการประกาศ

ชื่อถนนทั้งเก่า	 และใหม่	 ในเขตปากน้ำ	 โดยยึดตามลักษณะที่ตั้ง	 ชื่อบุคคล	และ

อนุสรณ์แห่งการสร้างป้อมปราการดั้งเดิม	
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วอลเลย์บอลเมืองปากน้ำ

 อยากจะกระแทกฝ่ามือดังๆ	 ให้กับผลงานของน้องๆ	นักตบลูกยางสาว

เมืองปากน้ำ	 “นางฟ้าปราการ”	 สโมสรวอลเลย์บอล	 SEC-Transformer	

สมุทรปราการ	 ที่สามารถคว้าแต้มแรกบนเวที	 วอลเลย์บอล	 ไทยแลนด์ลีก	 2013	

ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย	 แม้จะพ่ายให้กับทางทีมนับตบสาวเมืองโคราช	

นครราชสีมา	ไปแบบฉิวเฉียด	2-3	ชนิดแต้ม	ต่อ	แต้ม	ก็ตาม	

	 ซึ่งแต้มแรกที่ว่านี้แม้หลายต่อหลายคนบ่นอุบว่า	 “ถ้า”…	 น่าจะเป็น	 3	

แต้มเต็มเสียมากกว่า	แต่โดยส่วนตัวมองว่า	นักตบสาวสมุทรปราการทุกๆ	คน	ทำ

หน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่สุดกำลังแล้ว	 และบนสังเวียนนักตบลูกยางสาว	ที่

วินาทีทุกวินาทีสามารถตัดสินชี้ขาดกันด้วยการตัดสินใจเพียงอึดใจ	 เท่านั้น!!!	 ทำ

ให้คำว่า	“ถ้า”	คงจะไกลตัวจากกีฬาแทบจะทุกชนิดไปไกล	

	 เชื่อว่าหากใครที่ได้ไปชมเกมนั้น	 (วันที่	 5	 ธ.ค.	 ที่ผ่านมา)	 คงจะยังรู้สึก

มันส์ถึงใจ	 ชนิดได้ลุ้นทุกช็อต	 ออกอาการกันทุกเม็ด	 ชนิดไม่มีเม้มกันแน่ๆ	 ใน

ตลอด	5	เซ็ต	ที่ทั้ง	2	ทีมฟาดฟันกัน	ตลอดกว่า	ชั่วโมงกว่าๆ	ที่แฟนๆ	ได้ลุ้นกัน	

	 คงไม่เกินไปนักหากบอกว่าเมื่อวันพ่อที่ผ่านมา	 บรรยากาศภายในยิม

สยามยามาฮ่า	 อื้ออึงไปด้วยเสียงฮือในทุกๆ	ช๊อต	ของการแข่งขัน	ที่แม้สุดท้ายจะ

จบด้วยความผิดหวังของทีม	 “นางฟ้าปราการ”	แต่เชื่อว่าหนึ่งแต้มที่ล้ำค่านี้	 จาก	 3	

นัดที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆ		

	 กับกำแพงสูงที่ชื่อ	 ไทยแลนด์ลีก	 อาจสร้างความลำบากให้บรรดานักตบ

สาว	 “นางฟ้าปราการ”	แชมป์โปรชาเลนจ์ปีล่าสุด	 มาตลอดในทุกๆ	นัดก็ตาม	แต่

เชื่อว่าแต้มแรกนี้	จะเป็นจุดสตาร์ทสำคัญของทีมได้แน่	ซึ่งหลังจากนัดนี้แม้	SEC-

Transformer	 สมุทรปราการ	 จะออกไปเยือนนัดแรกของฤดูกาลด้วยความพ่าย

แพ้	ต่อ	อยุธยา	A.T.C.C.	แบบหลุดลุ่ย	ก็ตาม	

	 แต่เชื่อว่าหลังไม่มีโปรแกรมแข่งเรื่อยไปจนหลังปีใหม่	 น่าจะเป็นช่วงที่	

เสถียร	สระทองหน	กุนซือใหญ่ของทีมจะมีเวลาหยุดพักหายใจหายคอ	ปรับจูนทีม

ให้เข้าที่เข้าทาง	ส่วนตัวเชื่อว่าทีมจะดีขึ้น	และหากนักตบสาวเล่นได้เหมือนนัดคว้า

แต้มแรกแล้วหล่ะก็	 เชื่อว่า	 SEC-Transformer	 สมุทรปราการ	 จะเอาตัวรอดใน

ลีกสูงสุดได้อย่างแน่นอน	

มาชา้ ดกีวา่ไมม่า แตม้แรก “นางฟา้ปราการ” 
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วอลเลย์บอลเมืองปากน้ำ
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Hilight

“ป้อมปราการ” 
คัดแข้งหน้าใหม่สุดคึกคัก นักเตะแห่คัดกว่า 300 ชีวิต 

ประกาศชื่อแข้งหลังปีใหม่ 
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Hilight

	 เริ่มเคลื่อนไหวเตรียมทีมสู้ศึกลีกภูมิภาค	 ดิวิชั่น	 2	 ในฤดูกาลหน้าแล้ว	

สำหรับทีมดังเมืองปากน้ำ	 “ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 โดยเมื่อวันที่	 15	 -	

16	 ธันวาคมที่ผ่านมา	 ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทปราการ	 (สนามบางปลา)	 ทางทีม

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้มีการเปิดคัดนักเตะหน้าใหม่	 เพื่อไว้ใช้สู้

ศึกในฤดูกาลหน้า	

	 สำหรับบรรยากาศในการคัดตัว	ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	(สนาม

บางปลา)	 ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมาก	มีนักกีฬาทั้งชาวไทย	และนักกีฬาต่างชาติ	 ที่

ให้ความสนใจเข้ามาคัดตัวเป็นนักเตะทีมสมุทรปราการเอฟซี	 แห่มาถึงสนามกัน

กว่า	 300	 ชีวิต	 ตั้งแต่ก่อนจะถึงเวลาคัดตัวนักกีฬาจริง	 ในจำนวนนี้รวมถึงนักเตะ

เก่าที่ต้องมาคัดตัวด้วย		

	 โดย	 “โค้ชเป็ด”	 พงษ์สิริ	 ยะกัณฐะ	 กุนซือหนุ่มของทีม	 “ป้อมปราการ”	

สมุทรปราการเอฟซี	 กล่าวว่า	 “สำหรับการคัดตัวเตรียมทีมในครั้งนี้ได้ผลตอบรับ

จากบรรดานักเตะทั้งชาวไทย	และชาวต่างชาติอย่างมาก	แต่ทางทีมในตอนนี้ก็ยังมี

นักเตะแกนหลักจากเมื่อปีที่แล้วอยู่พอสมควร	ซึ่งทางเราจะคัดนักเตะจาก	 300	

กว่าชีวิตนี้	ให้เหลือเพียงในตำแหน่งที่เรายังขาดอยู่เท่านั้น”		

ซึ่งหลังการคัดตัวผ่านพ้นไป	 ทางทีม	 “ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 ก็ได้

นักเตะฝีเท้าเยี่ยม	 30	 ชีวิต	 ที่ผ่านสายตา	 “โค้ชหมี”	 สุรศักดิ์	 ตังสุรัตน์	 ประธาน

เทคนิคของสมุทรปราการเอฟซี	 ที่มาช่วยคัดเลือกนักเตะด้วยตัวเอง	 โดยใน

จำนวนนักเตะที่ผ่านการตัดตัว	 มีแข้งตัวเก่าจากฤดูกาลที่แล้วเหลืออยู่ประมาณ	

10	ราย	ที่เหลือเป็นแข้งหน้าใหม่ทั้งหมด	

	 “โค้ชเป็ด”	 พงษ์สิริ	 ยะกัณฐะ	กุนซือหนุ่มสมุทรปราการเอฟซี	 	 เปิดเผย

หลังการตัดตัวแล้วว่า	 “ตอนนี้เราได้ผู้เล่นฝีเท้าดี	 ที่ตัดตัวไว้เพื่อฤดูกาลหน้าเป็นที่

เรียบร้อย	 โดยหลังปี ใหม่ก่อนวันที่	 15	 มกราคม	 ทางทีม	 “ป้อมปราการ”	

สมุทรปราการเอฟซี	 จะคุยในส่วนสัญญา	ซึ่งผู้เล่นทุกคนที่ผ่านการตัดตัวรอบ	 2	

ล้วนมีฝีเท้าดี	โดยได้	“โค้ชหมี”	สุรศักดิ์	ตังสุรัตน์	มาช่วยดูนักเตะ	และเชื่อว่าแข้ง

เหล่านี้จะช่วยผลักดันศักยภาพให้ทีม	สมุทรปราการเอเฟซี	 ในฤดูกาลหน้าได้อย่าง

แน่นอน”	

 

“ป้อมปราการ” 
คัดแข้งหน้าใหม่สุดคึกคัก นักเตะแห่คัดกว่า 300 ชีวิต 

ประกาศชื่อแข้งหลังปีใหม่ 
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กิจกรรมคนดี

	 วันที่	28	ธันวาคมของทุกปี	ถือ

เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติ

ไทยอีกหนึ่งวัน	 เนื่องจากเป็นวันคล้าย

วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช	 พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้

เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย		

	 ซึ่งเมื่อวันที่	 28	ธ.ค.	ที่ผ่านมา	

ณ	 อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	 จังหวัด

จันทบุรี	 ทาง	 “บิ๊กแป๊ะ”	 อัครวัฒน์	 มั่น

ปิยพงศ์	 คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์

สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	พร้อมด้วย

ภรรยา	 คุณพัทธ์ธมน	 แตงอ่อน	 และ

คณะผู้ติดตาม	 ได้ทำบุญเลี้ยงภัตตาหาร

เช้าแด่ภิกษุสงฆ์	 เนื่องในวันสมเด็จ

พระเจ้าตากสิน	พร้อมทำบุญเรือโพสาม

ต้น	 ที่จอดเทียบท่าอยู่	 ณ	 หาดบ้าน

เสม็ดงาม	

	 ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงเพล

พระในช่วงเช้า	 ในช่วงหัวค่ำทางมูลนิธิอู่

ต่อเรือบ้านเสม็ดงามได้จัดงานบุญใน

ช่วงค่ำ	 โดยมีพิธีสวดมนต์เสริมบารมีให้

แก่องค์พระเจ้าตากสินมหาราช	 ซึ่งมี

คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อ

เรือบ้านเสม็ดงาม	พร้อมทั้งชาวบ้านที่มี

ความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าตากสิน

มหาราช	 เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่าง

ล้นหลาม	 เรียกได้ว่าง่านบุญใหญ่ใน

ครั้งนี้สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้เข้าร่วม

งาน	 รวมถึงทำให้ ได้ระลึกถึงวีร

กรรมการกู้ชาติจนประเทศไทยเป็นไทย

เช่นทุกวันนี้	
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จับกระแสกีฬาสมุทรปราการ

 ผ่ านการอบรมในรุ่นเยาวชน	 ศึกฟุตบอลสมุทรปราการ	 เอฟเอคัพ	
2012	ที่ผ่านการเปิดอบรมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	2	อำเภอ	เพื่อเฟ้นหาเด็กเก่ง

ในแต่ละอำเภอ	 มาแข่งขันกันในระบบบอลน๊อคเอาท์ชิงความเป็นหนึ่งในจังหวัด

สมุทรปราการต่อไป	ในครั้งนี้เกิดจากการผลักดันของผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัด	ไม่ว่าจะ

เป็น	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ คุณพูลผล อัศวเหม และนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม	 ร่วมกับทาง

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 ที่ต้องการสร้างศึกฟุตบอลสมุทรปราการ 

เอฟเอคัพ 2012	 เพื่อสานฝันเยาวชนไทยชาวสมุทรปราการ	 ก้าวสู่ความเป็นมือ

อาชีพ	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนสมุทรปราการ	 รักในการเล่นกีฬา	

และออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี	 รวมถึงให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด		

	 สำหรับการอบรมฟรีคลินิก	 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแต่ละอำเภอ	ทางฝ่ายจัดฯ	

ได้เสาะหาโรงเรียนที่จะเป็นฐานในการฝึกอบรมในแต่ละจังหวัด	 โดย	 2	 โรงเรียน

แรกที่ทางสมุทรปราการ เอฟเอคัพ	 ไปเปิดการอบรมนั้นคือ	 อำเภอบางบ่อ	 โดยมี

ฐานฝึกอบรมที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	และอำเภอ

บางพลี	ที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม		

	 ซึ่งการอบรมทั้งสองอำเภอผ่านไปได้ด้วยดี	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก

โรงเรียนในการใช้สถานที่เป็นอย่างดี	 และมีเสียงตอบรับที่ดีจากน้องๆ	 ที่เข้าร่วม

โครงการฟรีคลินิก	 เพื่อเสริมสร้างทักษะ	และความรู้	 จากบรรดาทีมงานผู้ฝึกสอน

นำโดย	 “โค้ชหมี” สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ ประธานเทคนิคของสมุทรปราการเอฟซี,     

“อาจารย์ต๋อง” ชรินทร์ จิตต์อารีย์ และ “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ	รวมถึงพี่ๆ		

 

นักฟุตบอล	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ	ีที่มาสอนน้องๆ		

	 เชื่อว่าการเปิดอบรมฟรีคลินิกในรายการสมุทรปราการ เอฟเอคัพ 2012 

ครั้งนี้จะทำให้น้องๆ	ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะ	และเทคนิก	การเล่นฟุตบอลให้ถูกต้อง	

จากทางทีมผู้ฝึกสอน	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซ	ีไม่มากก็น้อย		

	 ในส่วนของการจัดอบรมฟรีคลินิก	 ในรายการสมุทรปราการ เอฟเอคัพ 

2012 ในรุ่นเยาวชน	 เพื่อหาตัวแทนแต่ละอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อไป

เล่นในรอบน็อคเอาท์ต่อไป	 จะเป็นที่เขตอำเภอไหน	สามารถติดตามความเคลื่อน

ไหวได้ที่	www.samutprakanfa.com	

	 มอบลูกบอล	 อาจารย์ชรินทร์	 จิตอารีย์	 ผู้ฝึกสอนอะคาเดมี่

สมุทรปราการเอฟซี	 ได้ถือโอกาสที่ได้ไปจัดกิจกรรมฟรีคลินิก	สมุทรปราการ	 เอฟ

เอคัพ	2012	ที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม	มอบลูกบอลที่ใช้ในการฝึกอบรมมอบแก่

ทางโรงเรียน	โดยมีอาจารย์สมบูรณ์	อร่ามเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญ

วิทยาคม	เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ	รับมอบ 

	 มอบของที่ระลึก	 อาจารย์ชรินทร์	 จิตอารีย์	 ผู้ฝึกสอนอะคาเดมี่

สมุทรปราการเอฟซี	 มอบของที่ระลึกให้กับ	 อาจารย์เฉลิมชัย	 อาจณรงค์	 หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม	 เนื่องใน

โอกาสที่มาใช้สถานที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม	 ในการจัดอบรมสมุทรปราการ	

เอฟเอคัพ	2012 
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 จบไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ	สำหรับศึกฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการ	 ในรายการ	SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012	 ที่ได้แข่งขันกันมาอย่างต่อ

เนือ่งรว่มเดอืนกวา่ๆ	ในทีส่ดุกไ็ดท้มีแชมปใ์น	รุน่ประชาชน	และรุน่อาวโุส	เปน็ทีเ่รยีบรอ้ย	โดยในรุน่ประชาชน	แชมปต์กเปน็ของทมี	โตมรฟารม์	ทมีดงัจากฝัง่พระประแดง	ดา้น

รุน่อาวโุส	เปน็	ทมีเทศบาลตำบลบางเมอืง	ทีโ่ชวค์วามแกรง่ควา้แชมปม์าครองไดส้ำเรจ็	โดยทัง้สองทมี	พงัสกอรเ์อาชนะคูแ่ขง่ในนดัชงิได	้4-0	ทัง้สองคู่ 

	 ซึ่งพิธีปิดอย่างเป็นทางการมีขึ้นหลังจบคู่ชิงในรุ่นอาวุโส	 โดยมีคุณ จิริดำรง พึ่งสุนทร เลขานุการส่วนตัวท่านพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ	เป็นตัวแทนท่านพูลผล	อัศวเหม	มากล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอล	SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012	ร่วมกับทาง	คุณพีรพัฒน์ ถานิตย ์ผู้จัดการทั่วไป

สมุทรปราการเอฟซี โดยมี คุณจิตรลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซ	ี เป็นตัวแทน	ท่านพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

ในการมอบรางวัลแด่ทีมผู้ชนะ	

	 สำหรับการแข่งขันฟุตบอล	SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012	จัดขึ้น

โดยสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	 ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับ

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ และสโมสรฟุตบอลจังหวัด

สมุทรปราการ สมุทรปราการเอฟซี	 เพื่อเป็นการสร้างกระแสกีฬาฟุตบอลใน

จังหวัดสมุทรปราการให้เพิ่มขึ้น	 และเพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้มีส่วนร่วมกับ

กีฬาฟุตบอลยิ่งขึ้น	

	 โดยวัตถุประสงค์หลักการแข่งขันฟุตบอล	 SAMUTPRAKAN F.A. 

CUP 2012	 ก็เพื่อ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และปลูกจิตสำนึก	 ให้เยาวชน	 และ

ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้เล่นกีฬา	 และออกกำลังกาย	 พร้อมทั้ง

เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างมืออาชีพ	 และพัฒนาฝีมือยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 และยังใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	 อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่

ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการที่จังหวัดได้มีการแข่งขันฟุตบอลที่มี

มาตรฐาน	

	 เชื่อว่าจากกระแสตอบรับที่ดีตลอดทัวนาเมนต์	 เชื่อเหลือเกินว่าในปี

ต่อๆ	ไปจะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการดีๆ	อย่างนี้เพื่อชาวสมุทรปราการ	ทุกคน

อีกแน่	
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SAMUTPRAKAN	F.A.	CUP	2012	รุ่นประชาชน	

ชนะเลิศ	ทีม	โตมรฟาร์ม	รับเงินบำรุงทีม	50,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

รองชนะเลิศ	ทีม	สุดยอด	เอฟซี	รับเงินบำรุงทีม	25,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

อันดับ	3	ทีม	CASNOVA	รับเงินบำรุงทีม	10,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

ดาวซัลโวประจำทัวนาเมนต์	เป็นของ	สรายุทธ	หลีเหล่างาม	จากทีม	PANDA	ขาโจ๋	ทำประตูไป	6	ลูก	รับเงินรางวัล	5,000	บาท	พร้อมถ้วยดาวซัลโวประจำรายการ	

SAMUTPRAKAN	F.A.	CUP	2012	

อันดับทีมผู้ชนะทั้งในรุ่นประชาชน และรุ่นอาวุโส ในรายการ SAMUTPRAKAN F.A. CUP 2012 

SAMUTPRAKAN	F.A.	CUP	2012	รุ่นอาวุโส	

ชนะเลิศ	ทีม	เทศบาลตำบลบางเมือง	รับเงินบำรุงทีม	20,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

รองชนะเลิศ	ทีม	ห้องภาพศิลป์	รับเงินบำรุงทีม	10,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

อันดับ	3	ทีม	สุทิน	เอฟซี	รับเงินบำรุงทีม	5,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านพูลผล	อัศวเหม	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	
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โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 
 

จดักจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาตอิยา่งยิง่ใหญ ่

จดัพธิอีาเศยีรวาท ตกับาตรทำบญุ อกีทัง้ยงัมพีธิรีำลกึพระคณุพอ่ พรอ้มรว่มเลน่ฟตุบอลกระชบัมติร 
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ACSPINSIDE

	 เมื่อวันที่	 4	 ธ.ค.	 2555	มาสเตอร์	 ทองบัน	 ทำโยธา	 รองผู้อำนวยการโรง

เรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 พร้อมด้วย	 คณะกรรมการจัดงาน	 ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ	

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๕	 พรรษา	 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ	 ได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา	 ที่มีส่วนเป็นผู้ ให้กำเนิดและให้

นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูในพระคุณของผู้เป็นบิดา								

	 โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนฯ	ได้มีการถวายภัตตาหารเช้า	ให้แก่พระภิกษุ

สงฆ์	ก่อนมีพิธีอาเศียรวาท	ณ	Center	Court	ในเวลาสายทางโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ	ได้มีการ	ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	ณ	Center	

Court		

	 ในส่วนของกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯ	 ได้จัดในวันพ่อช่วงบ่าย	 จัดให้มีพิธี

รำลึกพระคุณพ่อ	ณ	หอประชุมรัชตสมโภช	ชั้น	4	อาคารหลุยส์	มารีช่วงเย็น	จัด

ให้มีการแข่งขันฟุตบอลชาย	ระหว่าง	ทีมคุณพ่อ	กับ	ทีมคุณครู	ณ	สนามฟุตบอล

โรงเรียนฯ	

	 สำหรับการจัดงานนี้	 เป็นการปลูกฝังในเยาวชนมีจิตสำนึกถึงความ

สำคัญของสถาบันครอบครัว	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ	 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	 ในฐานะทรงเป็น	 “พ่อของแผ่นดิน”	

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา	 และผู้มี

พระคุณ	 รวมทั้งใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข	 มีชีวิตที่งดงาม	 เพื่อ

สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการแสดงความรักแสดงความเคารพต่อ

บิดา	ผู้ให้กำเนิด	ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง	 โดย

กิจกรรมได้แก่	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ในฐานะพ่อของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	๘๕	พรรษา	

โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 
 

จดักจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาตอิยา่งยิง่ใหญ ่

จดัพธิอีาเศยีรวาท ตกับาตรทำบญุ อกีทัง้ยงัมพีธิรีำลกึพระคณุพอ่ พรอ้มรว่มเลน่ฟตุบอลกระชบัมติร 
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กางเสื่อ...กลางแปลง

กางเสื่อ..กลางแปลง 
 สวัสดีกันในเดือนสุดท้ายของปี 2012 เชื่อว่าช่วงเดือนสุดท้ายของปี

หลายๆ ท่านอาจใจลอยไปถึงช่วงวันหยุดยาวกันแล้ว สำหรับท่านใดไม่ได้แวะไป

เที่ยวไหน วันนี้ กางเสื่อ..กลางแปลง จะแนะนำหนังที่ใครหลายคนอิน เสียจนคิด

ว่าโลกของเราจะถึงกาลอวสานในช่วงปลายปีนี้กันครับ 

2012 วันสิ้นโลก 

ผู้กำกับ: โรแลนด์ เอ็มเมอริค 

นักแสดงนำ:	จอห์น คูแซก, ชิเวเทล 

อีจีโอฟอร์, อมานดา พีท, ทันดี นิว

ตัน, แดนนี่ กลอเวอร์, โอลิเวอร์ แพ

ลท, วู้ดดี้ ฮาร์เรลสัน 

เรื่องย่อ:	ความหายนะที่เกิดขึ้นทั่วโลก

นำไปสู่จุดจบของโลก	 และผู้ที่รอด

ชีวิตต้องดิ้ นรนเพื่ อความอยู่ รอด	

ภาพยนตร์สะเทือนความรู้สึกจาก

ปรากฏการณ์ภัยพิบัติหลายรูปแบบ	

จากสมมติฐานคำทำนายของชาว

มายา	ที่ทำนายถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลก

ที่จะเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วง

เหมายัน	 พ.ศ.	 2555	 (ค.ศ.	 2012)	 มี

หลักฐานการสิ้นสุดของเวลาอยู่ ใน

ปฏิทินเมโสอเมริกัน	 (ปฏิทินมายา)	

ในวันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	

	 โดยหนังเรื่องนี้เน้นขายซีจี

และสเปเซียล	 เอฟเฟ็กต์ต่างๆ	 ซึ่ง

เป็นจุดเด่น	 แต่ขณะเดียวกัน	 หนัง

เรื่องนี้ก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นหนักหน่วง

กว่า	 หนังหายนะ	 หลายๆ	 เรื่องที่ผ่าน

มา	 ด้วยการตั้งคำถามว่า	 ถ้าจะมีคน

รอดชีวิต	 ใครควรจะเป็นบุคคล

เหล่านั้น	 ตามท้องเรื่อง	 รัฐบาล

อเมริกาทราบล่วงหน้ าแล้วว่ าจะ

เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น	 และได้สร้างเรือ

ขนาดยักษ์ขึ้นมาแบบลับๆ	 สำหรับ

รักษาสิ่งมีชีวิตในโลกเอาไว้ให้ได้มาก

ที่สุด	ซึ่งแจ็คสัน	(รับบทโดย	จอห์น	คู

แซ็ค)	 พระเอกของเรา	 เกิดไปรู้ความ

ลับที่รัฐบาลปกปิดเอาไว้	 เขาจึง

พยายามพาครอบครัวของเขาไปขึ้น

เรือลำนี้ให้ได้	

	 สำหรับปีหน้าฟ้าใหม่หากโลก

ยังไม่แตก	กางเสื่อ..กลางแปลง	ก็จะ

มาแนะนำหนังเด็ดๆ	 เพื่อแฟน

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการเช่นเดิม	

สำหรับฉบับนี้ขอตัวลาไปท่องเที่ยว

ก่อนสวัสดีครับ	

 



ปีที่ 1   ฉบับเดือนธันวาคม   พ.ศ. 2555 หน้า 19

พันธมิตรธุรกิจ

“ป้อมปราการ” 
จับมือพันธมิตร PP-Design 

 เป็นข่าวดีต้อนรับปี ใหม่

สำหรับทีม “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซ ี ที่ได้จับมือ

เป็นพันธมิตร กับบริษัท      

PP-Design Studio Bangkok 

ซึ่ ง เป็นบริษัทโคมไฟจากกรุง

เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 

 โดยทาง Mr. PEER 

PIECHNIK เจ้าของบริษัท   

PP-Design Studio Bangkok 

ชาวเยอรมัน ได้มาร่วมลงทุน

เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร กั บ ที ม                 

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซ ี เตรียมเปิด มีตติ้ง เพลส 

และ Lighting Design ณ ที่

ทำการสโมสรสมุทรปราการ

เอฟซี (ตรงข้ามโรงเรียนสตรี

สมุทรปราการ) 

เตรียมพบกับมีตติ้ง เพลส และ 

Lighting Design โฉมใหม่ ได้ ณ 

ที่ทำการทีมสมุทรปราการเอฟซ ี

เรว็ๆ นี ้ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

www.pplamps.com 




